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У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2 – Звітно-виборна 
конференція УЛТ

3 – Українська мова 
сьогодні: виклики, 
шанси

4 – Реформи охорони 
здоров’я: прогалини, 
здобутки

5 – Гість «НЗ» – директор 
ВО «РЕМА»

6 – Про психічне здоров’я
8 – Медичний Форум та 

медична виставка у 
Львові

«Êîæíîìó íàøîìó ë³êàðþ òðåáà ãîðíóòèñü äî ñâîãî Óêðà¿í-
ñüêîãî ë³êàðñüêîãî òîâàðèñòâà.»

(Áîãäàí Íàäðàãà – Ïî÷åñíèé ÷ëåí ÓËÒ) 

* * *

Áîð³òåñÿ – ïîáîðåòå,
Âàì Áîã ïîìàãàº!
Çà âàñ ïðàâäà, çà âàñ ñëàâà
² âîëÿ ñâÿòàÿ!
 Ïëà÷å Óêðà¿íà…
² ÿ ïëà÷ó. À òèì ÷àñîì
Ïèøíèìè ðÿäàìè
Âèñòóïàþòü îòàìàíè,
Ñîòíèêè ç ïàíàìè
² ãåòüìàíè – âñ³ â çîëîò³…

* * *

Ó âñÿêîãî ñâîÿ äîëÿ
² ñâ³é øëÿõ øèðîêèé:
Òîé ìóðóº, òîé ðóéíóº,
Òîé íåñèòèì îêîì
Çà êðàé ñâ³òà çàçèðàº,
×è íåìà êðà¿íè,
Ùîá çàãàðáàòü ³ ç ñîáîþ
 Âçÿòü ó äîìîâèíó.
…À òîé, ùåäðèé òà ðîçê³øíèé,
Âñå õðàìè ìóðóº,
Òà îòå÷åñòâî òàê ëþáèòü,
Òàê çà íèì á³äêóº,
Òàê ³ç éîãî, ñåðäåøíîãî,
Êðîâ, ÿê âîäó, òî÷èòü!...

* * *

«Ïîìîæè íàì, ³çáàâè íàñ
Âðàæî¿ íàðóãè.
Ïîáîðîâ Òè ïåðøó ñèëó,
Ïîáîðè ³ äðóãó,
Ùå ëþò³øó! …,
Âñòàíü æå, Áîæå, ïîìîæè íàì
Âñòàòü íà êàòà çíîâó!!»

* * *

Íå òàê ò³¿ âîðîãè
ßê äîáð³¿ ëþäè –
² îêðàäóòü, æàëêóþ÷è,
Ïëà÷ó÷è, îñóäÿòü,
² ïîïðîñÿòü òåáå â õàòó,
² áóäóòü â³òàòè,
² ïèòàòü òåáå ïðî òåáå,
Ùîá ïîò³ì ñì³ÿòèñü,
Ùîá òåáå äîáèòè…
Áåç âîðîã³â ìîæíà â ñâ³ò³
ßê-íåáóäü ïðîæèòè.
À ö³ äîáð³ ëþäè
Íàéäóòü òåáå âñþäè,
² íà ò³ì ñâ³ò³, äîáðÿãè,
Òåáå íå çàáóäóòü.

* * *

…² âñ³ ìîâè
Ñëàâ’ÿíñüêîãî ëþäó –
Âñ³ çíàºòå. À ñâîº¿
Äàñòü Áîã… Êîëèñü áóäåì
² ïî ñâîºìó ãëàãîëèòü,
ßê í³ìåöü ïîêàæå
Òà äî òîãî é ³ñòîð³þ
Íàøó íàì ðîçêàæå.

* * *

Ñòåïè ìî¿ çàïðîäàí³
Æèäîâ³, í³ìîò³,
Ñèíè ìî¿ íà ÷óæèí³,
Íà ÷óæ³é ðîáîò³…
À òèì ÷àñîì ïåðåâåðòí³
Íåõàé ï³äðîñòàþòü
Òà ïîìîæóòü ìîñêàëåâ³
Ãîñïîäàðþâàòè.

* * *

Ó ÷óæîìó êðàþ
Íå øóêàéòå, íå ïèòàéòå
Òîãî, ùî íåìàº ³ íà íåá³,
À íå ò³ëüêè íà ÷óæîìó ïîë³.
Â ñâî¿é õàò³ ñâîÿ ïðàâäà,
² ñèëà, ³ âîëÿ.

* * *

…Äå íåìà ñâÿòî¿ âîë³,
Íå áóäå òàì äîáðà í³êîëè.
Íàùî æ ñåáå òàêè äóðèòü!..

* * *

Çà øìàò ãíèëî¿ êîâáàñè
Ó âàñ õî÷ ìàò³ð ïîïðîñè,
Òî îääàñòå…

* * *

Äîáîðîëàñü Óêðà¿íà
Äî ñàìîãî êðàþ.
Ã³ðøå ëÿõà ñâî¿ ä³òè
¯¿ ðîçïèíàþòü.

* * *

Ì³é êðàþ ïðåêðàñíèé, 
Ðîçê³øíèé, áàãàòèé!
Õòî òåáå íå ìó÷èâ?

* * *

Òà íå îäíàêîâî ìåí³,
ßê Óêðà¿íó çë³¿ ëþäå
Ïðèñïëÿòü, ëóêàâ³, ³ â îãí³
¯¿, îêðàäåíóþ, çáóäÿòü…
Îõ, íå îäíàêîâî ìåí³!

* * *
…Âîçâåëè÷ó
Ìàëèõ îòèõ ðàá³â í³ìèõ!
ß íà ñòîðîæ³ êîëî ¿õ
Ïîñòàâëþ ñëîâî…

* * *
Íó ùî á, çäàâàëîñÿ, ñëîâà…
Ñëîâà òà ãîëîñ – á³ëüø í³÷îãî.
À ñåðöå á’ºòüñÿ, îæèâà, 
ßê ¿õ ïî÷óº!…Çíàòü îä Áîãà
² ãîëîñ òîé, ³ ò³ ñëîâà
²äóòü ìåæ ëþäè!…

* * *
Ñâîþ Óêðà¿íó ëþá³òü
Ëþá³òü ¿¿ …Âî âðåìÿ ëþòå,
Â îñòàííþ òÿæêóþ ìèíóòó
Çà íå¿ Ãîñïîäà ìîë³òü.

* * *
…êîëè
Ìè ä³æäåìîñÿ Âàøèíãòîíà
Ç íîâèì ³ ïðàâåäíèì çàêîíîì7
À ä³æäåìîñü-òàêè êîëèñü.

* * *
×è áóäå ïðàâäà ì³æ ëþäüìè?
Ïîâèííà áóòü, áî ñîíöå ñòàíå
² îñêâåðíåííó çåìëþ ñïàëèòü!

* * *

Öàðÿì, âñåñâ³òí³ì øèíêàðÿì,
² äóêà÷³, ³ òàëÿðè,
² ïóòà êóò³¿ ïîøëè.
Ðîáî÷èì ãîëîâàì, ðóêàì,
Íà ñ³é îêðàäåí³é çåìë³
Ñâîþ Òè ñèëó íèñïîøëè

* * *

Ä³ëà äîáðèõ îíîâëÿòüñÿ,
Ä³ëà çëèõ çàãèíóòü!
² âîçäàñòü ¿ì çà ä³ëà ¿õ
Êðîâàâ³, ëóêàâ³, 
Ïîãóáèòü ¿õ, ³ ¿õ ñëàâà
Ñòàíå ¿ì â íåñëàâó!.

* * *

…Âñòàíå Óêðà¿íà.
² ðîçâ³º òüìó íåâîë³,
Ñâ³ò ïðàâäè çàñâ³òèòü,
² ïîìîëÿòüñÿ íà âîë³
Íåâîëüíè÷³ ä³òè!...

* * *

² íà îíîâëåí³é çåìë³
Âðàãà íå ñòàíå ñóïîñòàòà
À áóäå ñèí, ³ áóäå ìàòè,
² áóäóòü ëþäå íà çåìë³!

* * *

Îáí³ì³òüñÿ æ, áðàòè ìî¿,
Ìîëþ âàñ, áëàãàþ!

* * *

Ñì³éñÿ, ëþòèé âðàæå!
Òà íå äóæå, áî âñå ãèíå,-
Ñëàâà íå ïîëÿæå.
Íå ïîëÿæå, à ðîçêàæå,
Ùî ä³ÿëîñü â ñâ³ò³,
×èÿ ïðàâäà, ÷èÿ êðèâäà 
² ÷è¿ ìè ä³òè.
Íàøà äóìà, íàøà ï³ñíÿ 
Íå âìðå, íå çàãèíå…
Îò äå, ëþäå, íàøà ñëàâà,
Ñëàâà Óêðà¿íè!

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

×ÈÒÀÉÌÎ ØÅÂ×ÅÍÊÀ!

Генії є вічні, бо все створене ними не підвладне часові і зостається 
актуальним завжди. Читаючи поезію н Тараса Шевченка, переко-

нуємося у його геніальному пророчому баченні через сторіччя нашого 
сьогодення. Трагічні і водночас героїчні теперішні події поставили перед 
нами на повний зріст Шевченків феномен. Це спонукає нас по-новому 
поглянути на його творчість, переконатись в тому, що пророки – духовні 
батьки нації, належать не минулому, а майбутньому. Шевченко в своїй 
поезії висвітлює суть шовіністичного світобачення московських імперіа-
лістів всіх часів. Він таврує чужу мудрість, яка відчужує українців від 
рідної мови, історії, релігії, культури, перетворюючи на духовних рабів. 
Не менш гостро він таврує і внутрішній імперіалізм, коли народ опиняєть-
ся у рабстві власної влади. Шевченко беззастережно закликає нас до того, 
чого ми упродовж віків воліє мо не бачити – шукати причину всіх своїх бід 
насамперед у самих собі. Водночас він таврує самовдоволених ура-патріо-
тів, яких маємо досить і нині.

Та Шевченко, як справжній Пророк не лише говорить про людські бі-
ди. Наскільки актуальним в наш час вирування глибоких сумнівів, важких 
розчарувань та великих сподівань є Шевченків заклик до того, що надія – 
понад усе, заклик пое та до лицарів волі став знаменом у нашій боротьбі. 
Він накреслює нам вихід із наших бід, покладаючи надію на справж ніх 
провідників, пастирів нації. В його поезії є така потрібна сьогодні жага 
перемоги над злим ворогом, таке вкрай необхідне ствердження свободи 
людини, як Богом даного їй призначення, такий полум’яний заклик до 
боротьби. Вічною для кожного повинна бути заповідь нашого Пророка – 
поета гніву і генія любові за висловом Івана Дзюби, любити Свою Україну.

Націоналізм у творах Кобзаря – це філософія буття вільного народу у 
вільній країні, це ідеологія національної свободи, які допомагають народо-
ві будувати національну державу. Насущним є Шевченків заклик до на-
ціонально-визвольної боротьби із зовнішніми та внутрішніми ворогами.

Сьогодні, як ніколи, маємо чути Шевченків голос – голос Генія та Про-
рока, який кличе нас, як кликав наших предків, до боротьби із рабством. 
Читаймо Шевченка і з ним ми обов’язково здобудемо перемогу! 

 Зеновій МАСНИЙ

Колаж Павла Адамовича
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25 лютого цього року відбулась звітно-виборна конферен-
ція Українського лікарського товариства у Львові. Вона про-
ходила в актовій залі Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького. Її відкрив голова то-
вариства професор Андрій Базилевич. Було вшановано хви-
линою мовчання пам’ять про колег, яких втратило товариство 
за період від останньої звітно-виборної конференції.

Після обрання робочих органів конференції – її президії 
на чолі з головуючим, секретаріату та лічильної комісії, за-
тверджено порядок денний та регламент конференції.

Із доповіддю про роботу Головної управи товариства за 
звітний період виступив його Голова Андрій Базилевич.

На конференцію прибули гості з Польщі для укладення з 
УЛТ у Львові угоди про партнерство і співпрацю. У складі 
делегації посол польського Сейму Казімеж Голоух та пре-
зидент Лікарської Палати в місті Жешуві (Polskа izbа lekarskа) 
доктор Войтек Домка.

Доктор В.Домка коротко 
розповів про свою організа-
цію у Польщі, яка аналогіч-
на до УЛТ у Львові, веде свій 
родовід ще від 1919 року, 
коли були засновані перші 
медичні осередки, що отри-
мали назву «Лікарські Ізби». 
Він ознайомив присутніх із 
структурою та основними 
напрямками роботи Поль-
ської лікарської палати, на-
голосивши на тому, що в 
Польщі «не лікарі випрошу-
ють щось у влади, а влада 
просить у них!»

Відбулось підписання 
угоди про співпрацю між Польською лікарською палатою та 
УЛТ у Львові.

Із звітами про діяльність окремих комісій УЛТ виступили 
їх голови: від комісії лікарської етики доктор Леся Луць, від 
комісії юридичного та соціального захисту доктор Олег Іван-
ців, від статутної комісії доктор Аретій Кравець, від комісії 
по роботі з осередками доктор Мирон Островський, від ко-
місії з належної лікарської практики доктор Олег Дуда та від 
комісії з нововведень у медицині доктор Василь Штибель. 
Про роботу Суду лікарської честі розповів його голова доцент 
Володимир Синиця, а про діяльність Лікарського клубу 

ім. Юрія Липи інформувала його очільниця доцент Ірина Чу-
бучна. Про видання часопису товариства «Народне здоровя» 
розповів його головний редактор доцент Зеновій Масний.

Конференція заслухала звіт скарбника товариства Олек-
сандра Канчалаби про надходження та використання коштів 
у 2016 році та проект кошторису на 2017 рік. Їх було одно-
голосно затверджено.

Доктор Юрій Шашков виступив із звітом очолюваної ним 
контрольно-ревізійної комісії про перевірку фінансової ді-
яльності Товариства, ведення бухгалтерського обліку, наявність 
матеріальних цінностей за звітний період. 

Після обговорення звітів учасники конференції одного-
лосно визнали роботу Голови та Головної управи УЛТ у Льво-
ві «задовільною», а звіт КРК одноголосно затвердили.

Було заслухано список осіб, яких ГУ товариства впродовж 
звітного періоду рекомендувала до прийняття в члени УЛТ. 
За їх прийняття конференція одноголосно проголосувала.

Â²ÄÁÓËÀÑß ÇÂ²ÒÍÎ-ÂÈÁÎÐÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ

В президії конференції секретар – доцент Ольга Петришин, 
головуючий – доктор Мирон Островський,
Голова УЛТ – професор Андрій Базилевич

Рекомендовано вибори членів Головної Управи та Голови 
УЛТ у Львові провести шляхом таємного голосування, а голів 
комісій – відкритого.

Головуючий запропонував внести у бюлетень для таєм-
ного голосування до ГУ УЛТ у Львові 23 особи, з яких 10 бу-
де обрано до ГУ шляхом рейтингового підрахунку голосів. 
Учасники конференції схвалили таке рішення.

Для обрання Головою УЛТ запропоновано запропоновано 
кандидатури доктора О. Дуди та доцента І. Чубучної і їх вне-
сено у бюлетень для таємного голосування.

Було оголошено пропозицію щодо обрання голів комісій 
в наступній каденції та підтвердження повноважень головно-
го редактора газети «Народне здоров’я» та скарбника УЛТ у 
Львові. В результаті голосування було визначено, що комісію 
з питань лікарської етики очолить Олександра Луць, комісію 
юридичного і соціального захисту – Олег Іванців, науково-
видавничу комісію – Ганна Гаврилюк, статутну комісію – Ми-
хайло Шмідт, кваліфікаційно-кадрову комісію – Ольга Петри-
шин, лікарський клуб імені Юрія Липи – Ірина Чубучна, 
комісію належної лікарської практики – Володимир Семенів, 
комісію по роботі з осередками – Мирон Островський, комі-
сію з питань організації охорони здоров’я – Василь Штибель, 
контрольно -ревізійну комісію – Зоряна Жукровська. Головним 
редактором газети «Народне здоров’я» обрано Зеновія Мас-
ного, скарбником УЛТ у Львові – Олександра Канчалабу. 

За результатами таємного голосування Головою УЛТ у 
Львові обрано доктора Олега Дуду. Він склав Присягу і ви-
ступив з коротким словом подяки за виявлену честь та довіру.

Конференція одноголосно проголосувала за прийняття 
заяви щодо мовного питання в нашій медицині.

Прийнято рішення про створення молодіжного осередку 
УЛТ у Львові в якості членів-прихильників товариства, який 
об’єднуватиме студентів старших курсів 1 та 2 медичного 
факультетів ЛНМУ ім. Данила Галицького. 
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Жешуві пана Войтека Домки

Підписання угоди з польськими колегами
Головою молодіжного осередку УЛТ у Львові обрано 

студентку четвертого курсу Ірину Максимович (зліва) 

Фото Ірини Апостолюк

Фото Ірини Апостолюк
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які долали 3 маршрути. 
Особлива подяка за його 
організацію членам това-
риства Марії Шаваровій, 
Олені Сенкевич та Анд-
рію Іванціву.

Успішно триває про-
грама співпраці з фран-
цузькою неурядовою гро-
мадською організацією 
«Асоціація французько-
української співпраці у 
сфері охорони здоров’я» 
(ASFUDS),організовано 
декілька поїздок для 
ознайомлення з медици-
ною Франції.

Наступна поїздка у 
травні – червні за марш-
рутом Дрезден-Орлеан-
Пуатьє-Порту-Брага- 
Коімбра-Сінтра-Лісабон-Бордо-Клермон-Феррар-Нюрнберг-
Прага-Брно.

Щодо ситуації із домівкою УЛТ наголошено на потребі 
продовжені терміну оренди на 25 років та погодженні оренд-
ної оплати 1 гривня/кв. метр; на потребі встановлення висо-
кошвідкісного інтернету. Нагально стоїть потреба ремонту 
системи опалення. Стратегічним завданням є проект рекон-
струкції горища з збільшення експозиційних та конференцій-
них площ.

Серед завдань на 2017 рік було виділено наступне: ство-
рення осередків УЛТ у всіх ЛПЗ області, в т.ч. приватних, 
молодіжний, медичних представників; допомога АТО (під-
тримка лікарів АТО, вишкіл з невідкладної допомоги); по-
дальша участь в робочій групі ВР України з підготовки За-
кону “Про лікарське самоврядування”; конструктивна робота 
в Громадських Радах МОЗ і ЛОДА, колегії ДОЗ ЛОДА, радах 
при ЛПЗ; активна позиція УЛТ при атестації лікарів в ДОЗ; 
захист професійних і соціальних інтересів лікарів.

 Крім того, актуальною є постійна організація семінарів, 
науково-практичних конференцій, присвячених клінічним, 
етичним, юридичним питанням, досвіду реформування охо-
рони здоров’я; активне впровадження сучасних принципів 
взаємодії між УЛТ та органами влади та місцевого самовря-
дування (імідж та авторитет); створення експертних (дорадчих, 
“опікунських”) рад у всіх ЛПЗ області; розвиток Галицької 
лікарняної каси; збільшення числа передплатників газети у 
всіх областях України; активна підтримка газети (передплата, 
подача статей, матеріалів та інформації); охоплення прихиль-
ністю до членства УЛТ; розширення числа партнерів проекту 
«УЛТ – велика родина“.

Голова  УЛТ у Львові  професор Андрій Базилевич роз-
повів про те, що сьогодні на Львівщині діють 60 осередків, з 
яких 47 працює достатньо активно. За звітний період зявився 
ще один осередок. Зареєстровано 1136 членів (в 2015 – 
1111 членів).У 2016 році подано лише 10 заяв про вступ до 
товариства, в той час як у минулі роки їх було значно більше 
(у 2015 році – 114 заяв, у 2014 році – 49 заяв). 

Діяльність товариства була спрямована на юридичний за-
хист професійних інтересів лікарів (юридична комісія) у ви-
падках, коли виникали юридичні колізії з контролюючими 
органами чи подавалися скарги з боку пацієнтів на роботу 
лікаря. Було відзначено активну позицію при атестації лікарів 
в ДОЗ ЛОДА (на 2016 р. члени УЛТ представлені в усіх 19 комі-
сіях ДОЗу), а також участь в конкурсному відборі на посади 
головних лікарів та у консультативно-експертних комісіях 
ДОЗ. Проводилась конструктивна робота в Громадських Радах 
МОЗ (5 членів УЛТ) і ЛОДА (7 членів) – в каденціях 2015-
2017 років. Товариство брало активну участь в діяльності 
робочої групи ВР України з підготовки Закону “Про лікарське 
самоврядування” (знаходяться 2 законопроекти в ВР України).

Проведено перереєстрацію статуту. Ведуться активні дії 
щодо виборювання терміну винайму нашого приміщення на 
25 років та захисту парку Знесіння.

В рамках науково-просвітницької діяльності товариства, 
яка провадиться згідно трьохсторонної угоди про безперервну 
медичну освіту лікарів Львівщини між УЛТ у Львові, ДОЗ 
ЛОДА та факультетом післядипломної освіти ЛНМУ ім. Да-
нила Галицького (програма затверджена 22 липня 2009 року) 
відбулася низка заходів. Серед них: “Школа практикуючого 
лікаря: Індивідкуальні підходи в профілактиці та лікуванні 
артеріальної гіпертензії” – 10.03.2016 (Євстігнеєва О., Бази-
левич А.); Тренінг-програма “Живи активно” 17.05.2016 (Ба-
зилевич А.); участь у конференціях під час виставок ГАЛ-МЕД, 
ГАЛ-ДЕНТ-2016; Регіональний конгрес “Людина та ліки” 
20.10.2016 (Базилевич А,); ІІІ Українсько-польська конференція 
з радіології 14-15.10.2016 (Мицик Ю,, Дутка І.); Меморіаль-
на конференція до 55 річниці від дня народження професора 
Ігоря Герича 18.10.2016; Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Формування тверезого способу життя в сімї та 
суспільстві» 3-4.11.2016 р. (голова оргкомітету – Штибель В.); 
семінар до Міжнародного дня запобігання алкоголізму “Фе-
тальний алкогольний синдром (ФАС) – одна з головних проб-
лем здоров`я нації» (ОМНІ мережа, Гогоша І.); семінар «Сто 
кроків до ста років» (Валіхновський Ростислав, Грицевич 
Назар, Бзилевич Андрій). Окремо доповідач відзначив про-
ведення тренінгового циклу «Вільна людина у вільній країні» 

разом із співорганізаторами – «Платформа Сходи в Майбут-
нє» – Ігор Найда, Юлія Зайцева за підтримки Львівської ОДА.

Його наставниками є Ігор Найда – лідер Платформи «Сходи 
в майбутнє», ідеолог І-ТЦ «Вільна Людина у вільній Країні», 
HR-директор «Юрія-Фарм»; Мустафа Джемільов- Герой Украї-
ни, народний депутат України, 1-й Голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу; Саїд шейх Ісмаілов – верховний 
муфтій УМУ Духовного Управління мусульман України; чле-
ни ініціативної групи 1 Грудня» Ігор Юхновський- академік 
НАН України, народний депутат України І-ІV cкликань та 
Мирослав Маринович – віце-ректор УКУ (м. Львів). 

У Музеї історії медицини Галичини ім. М. Панчишина 
проведено виставки: до 75-річчя відновлення Української 
державності; до 155-річниці від дня народження Євгена Озар-
кевича; присвячену створенню Українського гігієнічного то-
вариства; до 110-річниці від дня народження професора, По-
чесного члена УЛТ Степана Коржинського.

Працює Інтернет-комунікація УЛТ, проводиться цільова 
розсилка інформації та повідомлень (Юліан Мицик, Володи-
мир Семенів)

На жаль, зменшилась кількість передплатників нашої га-
зети «Народне здоров’я», хоча всі члени товариства отримують 
її за рахунок своїх благодійних внесків.

Продовжується втілення проекту прихильності «УЛТ – 
велика родина» (Андрій Іванців). Його партнери: мережа 
автозаправок ОККО, мережа ресторацій і-ФЕСТ, нотаріус, 
адвокат, стоматологи, аптеки, турагенція “Міст-Тур”, страхо-
ва компанiя «PZU Україна», МЦ святої Параскеви, МЦ “ЛЕГ-
КИЙ РУХ”, гуртівні, аптеки, тощо, де діють знижки 5-20% 
для членів УЛТ

Продовжує успішно працювати Галицька лікарняна каса, яка 
об’єднує громадян і юридичні структури (трудові колективи, 
навчальні заклади, медичні установи) на засадах солідарного 
співфінансування і налічує біля 500 членів. В 2016 році онов-
лено реєстр членів, переглянуто положення

Клубом ім. Юрія Липи ( голова Ірина Чубучна) організо-
вано поїздки: «Перлини Волині»,на лижний тур на Драгобрат, 
екскурсію до Криївки УПА в с. Басівка (Зоряна Іванків). Про-
водятьсчя мистецькі «Зустрічі біля каміну». Триває опіка над 
Лаврським сиротинцем, надано подарунки (за потребою – одяг, 
миючі засоби, засоби особистої гігієни);

Став доброю традицією і проводиться втретє «Забіг здо-
ров’я». Минулого року він відбувся на території парку По-
гулянка. Це було свято Лікаря і свято Здоровя, яке пройшло 
під гаслом «Здоровий ЛІКАР – здорова НАЦІЯ” 18 червня 
2016 р. в ньому взялм участь 100 учасників із 3 вікових груп, 

Звітну доповідь виголосив голова 
УЛТ у Львові, проректор з ліку-
вально-профілактичної роботи 
ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
професор Андрій Базилевич

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÖÅ ÂÑÅ ÌÈ ÌÎÆÅÌÎ ÇÐÎÁÈÒÈ Ò²ËÜÊÈ ÐÀÇÎÌ!



3Áåðåçåíü 2017 ðîêó

 • Àêòóàëüíî
НА ЗАХИСТ РІДНОЇ МОВИ!

Міністерству охорони здоров’я України
ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України
Головному редактору газети «Ваше здоров’я»
Президії Академії медичних наук України
Віце-прем’єр-міністру України В’ячеславу Кириленку 

ЗАЯВА УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ

Впродовж 3 років триває збройна агресія РФ проти України. Загальновизнано, що підґрунтям до 
неї була та продовжує бути інформаційна війна з боку Росії. В українському суспільстві наростає 
спротив поширенню ворожої пропаганди, в тому числі через ЗМІ, літературу та інше.

Тому викликає не лише здивування, а й глибоке обурення постійне рекламування на сторінках 
газети «Ваше здоров’я» – офіційного органу МОЗ України та ЦК галузевої профспілки, практично 
виключно російськомовної медичної літератури, в тому числі виданої в Росії вже в часі її війни проти 
нашої держави. Такі ж негативні почуття викликає і те, що в Україні продовжує масово видаватись 
наукова та навчальна медична література на чужоземній – російській мові. Серед реклами книг на 
сторінках «Вашого здоров’я» україномовна література складає лише декілька відсотків. Все це свід-
чить про свідоме та планомірне утвердження меншовартості державної мови, орієнтоване на перс-
пективу у вигляді тотального зросійщення вітчизняної медицини, є яскравим проявом російської пов-
зучої інтервенції, як одного із елементів інформаційної війни.

Конференція Українського лікарського товариства у Львові висловлює рішучий протест проти та-
кої ситуації. Вимагаємо від МОЗ України та Академії медичних наук України забезпечити видання 
наукової та навчальної медичної літератури на державній українській мові, припинити рекламування 
на сторінках «Вашого здоров’я» та в інших українських періодичних медичних виданнях літератури, 
виданої у країні – агресорі, а також публікацію наукових статей вітчизняних авторів на не державній 
мові. Просимо відповідні урядові структури звернути увагу на вище вказану ситуацію.

ПРИЙНЯТО НА КОНФЕРЕНЦІЇ УЛТ У ЛЬВОВІ 25 лютого 2017 року. 

Західний науковий центр 
Національної Академії 

наук та Міністерства освіти і 
науки України, інститут украї-
нознавства ім. І.Крип’якевича 
НАН України, Наукове товари-
ство імені Тараса Шевченка 
розпочали проведення VІІ нау-
кових читань імені академіка 
Ярослава Ісаєвича. В рамках 
читань у великій сесійній залі 
Львівської міської ради дирек-
тор інституту української мови 
НАНУ, доктор філологічних наук, 
професор Павло Гриценко ви-

ступив з доповіддю «Українська мова сьогодні: виклики, 
шанси». 

Розпочинаючи свій виступ, він нагадав, що наукові чи-
тання розпочинаються напередодні 81 роковин від дня на-
родження видатного вченого Ярослава Ісаєвича. Професор 
Гриценко підкреслив його величезні заслуги у висвітленні 
безлічі сторінок нашої історії, зокрема, народження, розвитку 
та ролі української мови у становленні нашої нації впродовж 
різних історичних епох. Доповідач навів велику цитату Ярос-
лава Ісаєвича, яка яскраво ілюструє сьогодення України. Са-
ме ним у свій час було сказано про те, що були великі споді-
вання на прогрес оптимістичних настроїв із здобуттям 
незалежності, але, на превеликий жаль, маємо посилення 
зневіри, її штучне стимулювання. «Не таланило нам на украї-
нозорієнтованого, україноцентричного харизматичного пре-
зидента. 

Далі професор Павло Гриценко відзначив, що сьогодні 
«питання мови є в глухих лабіринтах… Мовні питання тим і 
відрізняються від політичних чи економічних,що вони на-
багато складніші. Питання мови навіть важче до вирішення, 
ніж питання мілітарне. Війна з Росією розпочалась ще задов-
го до військових дій. Нині маємо новий етап русифікації на 
тлі українізації!».» Україна повинна бути україномовною!» – 
наголосив доповідач. «Повинна відбутися українізація влади, 
освіти. До речі, саме в українізації освіти велика роль належить 
львів’янину, професору Івану Вакарчуку, який перебуваючи 
у свій час на посаді міністра освіти зробив так надзвичайно 
багато для цього, що навіть Табачнику не вдалось це суттєво 
знищити. Сьогодні ми є свідками шаленого реваншу, який в 
дечому є доволі успішним Українська мова не лише все ще 
не допущена до медійного простору , а й продовжує витис-
катися з нього. Хоча цей простір є стратегічно важливим, 
його продовжують віддавати на відкуп далеко не українофі-
лам».

Професор Павло Гриценко підкреслив, що «українська 
мова сформувалась абсолютно самостійно від інших, подібних 
до неї, мов. Українці є автохтонами і мова наша в’яже поко-
ління з поколіннями, в’яже території». Він нагадав, що україн-
ська мова є автохтонною за нашими сьогоднішніми держав-
ними границями, бо українськими із давніх давен були і 
Білгородщина, Курщина та Воронежчина, і Берестейщина, і 
Перемишльщина та Ряшівщина, і Ростовщина з Кубаннню. 
«Азовське море – наше внутрішнє море, бо 150 кілометрів на 
схід – це ще україномовні землі. Вже тепер у Воронежі по-
бачила світ двотомне видання про українську говірку на цій 
землі.

Ще за часів царату стверджувалось, що «есть великорусс-
кое наречие, малорусское и белорусское, но язык один – русс-
кий». У передмові до другого видання «Кобзаря» Шевченко 
писав: «У москалів своя мова і свій народ, а у нас – своя мова 
і свій народ». Це було зазіханням на «единоязычие и единый 
народ – русский» і «никакого особенного малороссийского 
языка не было и быть не может». Українська мова стала 
об’єктом нещадної боротьби з нею. Далі була ленінська на-
ціональна політика, сталінське викорінювання всього україн-
ського шляхом голодоморів, репресії НКВС, а потім КДБ 
Керувались тим, що мовне питання – це питання великої по-
літики, єдності держави. Чому саме українців так боялися? – 
Бо українці – це друга за величиною нація, яка не раз пока-
зувала в історії себе. Західна Україна продемонструвала це в 
Другій світовій війні. Тому Росія і досі боїться галичан, які 
вміють відстояти національну гідність. Це не радянська лю-
дина, в якої « мой адрес Советский Союз». 

«Коли ж в 50–60-х роках в українських містах природнім 
шляхом відбувалось наростання української людності, пода-
ли свій голос шістдесятники – перше покоління, яке прийшло 
на зміну винищеному перед війною. Спецслужби СРСР тоді 
вже були не стільки каральними, як аналітичними інституці-
ями Це потрібно врахувати і нашим спецслужбам. Вони від-
стежували тенденції і коли побачили , що переважають украї-
номовні, білоруськомовні, литовськомовні, було розроблено 
єзуїтську політику щодо зміни ситуації. В Москві у 60-х роках 
утворено «Международную ассоциацию русского языка и 
литературы», Институт русского языка, видано цілу серію 
праць «Русский язык і советское общество». 

Коли ж почав тріщати Союз, партійне керівництво запа-
нікувало, бо економічні скріпи розпалися. Тоді спрацювало 
КДБ і ЦК Компартії і зачепились за мовне питання. Не вда-
ючись у пояснення вони висунули таке безневинне поняття 
як «російськомовне населення». Коли до нього вже звикли, 
з’явилось наступне – «Это русские». Відбулось заступлення 
мовної належності етнічною. Наступним кроком маніпуляції 
стало « русское зарубежье – наши соотечественники». І за-
вершальна стадія цього – «Их нам – русскмим, надо защищать 
повсюду. Это наша обязанность». І сталася анексія Криму, 
агресія на Донеччині.

Тому сьогодні в мовному питанні нам треба діяти анало-
гічно і навіть на випередження. Ми не можемо жити далі 
гаслами «Ганьба!» та «Слава!», співом Гімну та вишиванкою. 
Має бути докладно розпрацьована система впливу на наше 
населення, система преференцій. Та, на жаль, в Україні із 
нашою симпатичною продажною інтелігенцією робити це 
дуже важко… Доки ми не підпорядкуємо собі владу у цих 
питаннях, доки вона не впустить у себе Україну і українську 
проблему, нічого не буде».

Торкаючись закону Колесниченка-Ківалова, П. Гриценко 
зауважив, що «кожна стаття цього закону починається зі слів 
«державна мова у цій сфері має бути українська», а потім іде 
слово «однак» або «при цьому», і так все нівелюється, спря-
мовується на те, аби закріпити й надалі цей стан російської 
мови, який був в Україні до цього часу, або ще й посилити 
русифікацію».

Завершуючи свій виступ, професор Павло Гриценко вис-
ловив свою тверду переконаність в тому, що мовна проблема 
в Україні неодмінно буде успішно вирішена нашим підрос-
таючим поколінням. Свідчення цього є три наші революції – 
студентська на граніті, Помаранчева та Гідності.

Зеновій МАСНИЙ 

Фото ZIK
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«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ ÑÜÎÃÎÄÍ²: ÂÈÊËÈÊÈ, ØÀÍÑÈ»
ÃÎËÎÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ 
Ë²ÊÀÐÑÜÊÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ 
Ó ËÜÂÎÂ² – ÎËÅÃ ÄÓÄÀ

Олег Романович ДУДА на-
родився 20 жовтня 1976 ро-

ку у Львові. У 2000 році закінчив 
навчання у Львівському націо-
нальному медичному університе-
ті ім. Данила Галицького. Після 
завершення інтернатури розпочав 
роботу у Львівському державному 
онкологічному регіональному 
лікувально-діагностично му центрі 
(ЛДОРЛДЦ) лікарем-онкологом. 
У 2011 році став заступником го-
ловного лікаря центру з питань експертизи непрацездат-
ності, а від 2012 року обіймає посаду заступника головно-
го лікаря з хірургічної роботи. Є лікарем онко-хірургом вищої 
категорії, займається лікуванням пухлин голови та шиї, 
реконструктивною хірургією, освоює реконструктивні мікро-
хірургічні операції. 

Впродовж 2001-2004 років навчався у Львівському ре-
гіональному інституті державного управління «Академій 
державного управління при Президентові України» за спе-
ціальністю «Державне управління». Має кваліфікацію «Ма-
гістр державного управління». 

Доктор Олег Дуда активно займається громадською 
роботою. Він є членом Громадських Рад при Міністерстві 
охорони здоров’я та при Львівській державній обласній ад-
міністрації. Впродовж 2008-2012 років очолював первинний 
осередок УЛТ в онкоцентрі, у 2010-2014 роках працював у 
Головній управі УЛТ у Львові, від 2015 року очолював ко-
місію товариства з питань «Належної медичної практики». 
На звітно-виборній конференції УЛТ у Львові 25 лютого 
2017 року його обрано Головою товариства.

Навчається в аспірантурі кафедри хірургії №1 ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, неодноразово стажувався заграни-
цею у клініках Німеччини та Польщі. Володіє англійською 
мовою. Докладає зусиль до впровадження лікарського са-
моврядування та забезпечення фінансування медичних 
послуг за методикою «діагностично-споріднених груп».

Олег Дуда одружений, виховує дочку та сина. Його на-
городжено Почесною грамотою Львівської обласної дер-
жавної адміністрації. 
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ÑÈÌÔÎÍ²ß ÑÂÎÁÎÄÈ
10 березня у сті-

нах актового залу 
Інституту народо-
знавства НАН Украї-
ни. відбулось урочис-
те засідання щорічної 
«Шевченкіани меди-
ка» організоване лі-
карською комісією 
Наукового товариства 
Шевченка, яке зібра-
ло представників ме-
дичної громади Льво-
ва, членів НТШ, УЛТ, 
професорсько-викла-
дацького складу та 
студентства ЛНМУ 
імені Данила Галиць-
кого.

Присутні поринули у глибину творчості подвижника своєї 
нації і водночас світоча людства – Тараса Шевченка! Вони 
відчули себе наче по той бік сцени завдяки перегляду відео-
запису виконання кантати-симфонії «Кавказ» Станіслава 
Людкевича під батутою диригента-постановника Львівського 
національного академічного театру опери та балету імені Со-
ломії Крушельницької, заслуженого артиста України Мирона 
Юсиповича. 

Лише глибоко розуміючи кров’ю і сльозою омите слово 
правди поета при написанні поеми «Кавказ», усвідомлюючи 
Станіслава Людкевича, інтереси якого злилися воєдино з ін-
тересами і прагненнями поневоленого народу при створенні 
кантати-симфонії, можна повноцінно співпереживати разом 
з творцями. Це стало можливим завдяки ґрунтовній розпо-
віді доктора мистецтвознавства, професора Львівської наці-
ональної музичної академії ім.Миколи Лисенка Любові Кия-
новської «Історія створення кантати-симфонії Станіслава 
Людкевича «Кавказ» на вірш Тараса Шевченка».

Особливо зворушила хронологія подій: 1845 р. – створен-
ня поеми «Кавказ» Тарасом Шевченком; 1905-1913 рр. – на-
писання кантати-симфонії Станіславом Людкевичом (презен-
тованої 1914 р. з нагоди 100-річчя від Дня народження генія); 
2014 р. – представлення оригінальної сценічної версії Миро-
ном Юсиповичем (з нагоди 200-річчя від Дня народження 
поета); 10.03.2017 р. – презентація грандіозного проекту у 
супроводі документальних фото- та кінокадрів часів 1-ї та 2-ї 
Світових воїн, Голодомору 32-33 рр., сталінських концентра-
ційних таборів, портерів Шістдесятників та Героїв Небесної 
сотні, героїв АТО. 

І покотилася сльоза!... Та живе віра у пророчі слова Коб-
заря: Боріт еся — поборете!

Уляна ПІДВАЛЬНА,
член ЛК НТШ

Заступник голови ЛК НТШ професор 
Юрій Іванів та заслужений артист 
України Мирон Юсипович (справа)
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УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ
ТОВАРИСТВО У ЛЬВОВІ

СЕРДЕЧНО ВІТАЄ 
ВЕЛЬМИШАНОВНОГО 
КОЛЕГУ ІЗ ЮВІЛЕЄМ! 
З нагоди такого поважного 

ювілею потрібно згадати сторін-
ки життєпису Ювіляра. Пан Бог-
дан прийшов у світ 24 березня 
1922 року у патріотичній україн-
ській родині львівських інтеліген-
тів. Його батько – Олександр 
Надрага був відомим громад-
ським діячем, адвокатом, профе-
сором Українського Таємного 

університету, а також Надзвичайним професором Львівської 
Богословської Академії, доцентом Львівського університету, 
викладав римське право. Мати – Теодозія Туна-Надрага була 
однією з перших жінок лікарів-педіатрів у Галичині, лікарем-
сотником УГА, лікарем-педіатром ”Народної лічниці”, «По-
радні матерів», одним із перших членів Українського лікар-
ського товариства, починаючи від 1920року.

 Після закінчення філії львівської Академічної гімназії в 
1939 році, Богдан вчився на лікувальному факультеті Львів-
ського державного медичного інституту, який закінчив в 
1945 році. Вельми здібний випускник був зарахований до 
аспірантури при кафедрі нормальної фізіології ЛДМІ, де на-
вчався впродовж 1945–1947 років. 

Репресії радянської влади стосовно місцевого населення, 
головно- української інтелігенції, не оминули родину Над-
рагів. У 1947 році Богдана разом з батьками і сестрою-сту-
денткою університету вивезли до Сибіру у місто Анджеро-
Судженськ, що в Кемеровській області – ”навечно за содействие 
бандам ОУН”, без доказів ”вини” і жодного розслідування чи 
суду.

Там вони працювали на нелегкій фізичній роботі, аж до-
поки у січні 1948 року Богдан отримав дозвіл працювати 
дільничним педіатром. Лише після відбуття 12 років заслан-
ня – у 1959 році, родину Надрагів звільнили зі спецпоселення, 
але без права повернення до Львова. 

Добрі люди допомогли Богданові Надразі влаштуватися 
у містечку Самбір на Львівщині лікарем-педіатром. Згодом 
здібний лікар став міжрайонним педіатром, завідувачем ста-
ціонарного відділення, головним лікарем Самбірської дитячої 
лікарні. В 1989 році, через 42 роки після несправедливого 

виселення, родину 
Надрагів було реабілі-
товано. 

В 1993році доктор 
Надрага повернувся до 
Львова і з цього часу 
працював лікарем-ме-
тодистом Львівської 

обласної дитячої клінічної лікарні, допоки йому не виповни-
лось 90 років!, бо не мислив себе без роботи.

Водночас, впродовж 1993-1995 років він керував «Народ-
ною лічницею імені Митрополита Андрея Шептицького», до 
відродження якої ним особисто було докладено величезних 
зусиль та непересічного організаторського таланту. Там про-
довжувалися консиліуми складних випадків з участю про-
фесорів і висококваліфікованих спеціалістів в порядку волон-
терства, отож було відновлено доброчинну діяльність наших 
лікарів, яку вони проводили у 20–30-х роках ХХ століття.

Особливу роль відіграє доктор Богдан Надрага в Україн-
ському Лікарському Товаристві. Він був активним учасником 
відновлення його діяльності. Впродовж 1992–1996 років йо-
му, зважаючи на його високий авторитет, було довірено бути 
головою Суду лікарської честі, тривалий час він очолював 
комісію з питань медичної етики та деонтології. В 1998 році 
він був обраний першим заступником голови УЛТ, у 2000 ро-
ці виконував обов’язки голови товариства. Авторитет, вели-
чезний життєвий досвід Богдана Надраги, знання історії УЛТ 
зробили його найоб’єктивнішим порадником і арбітром в 
суперечливих позиціях. На засіданнях головної Управи він 
часто виступав з різними пропозиціями, рекомендаціями що-
до діяльності УЛТ, вважав, що розширення мережі осередків 
та пожвавлення їх діяльності – одне із основних завдань на 
сучасному етапі. Доктор Б.Надрага в свій час запропонував 
закріпити за осередками кураторів із членів Головної управи. 
У довоєнному УЛТ подібну функцію виконували так званні 
”мужі довір’я”. УЛТ тісно налагодило плідну співпрацю з 
Науковим товариством імені Тараса Шевченка, товариством 
”Просвіта”, регіональним фондом ”Салюс”. У межах співп-
раці з іноземними колегами в 2000році проведено ”Україн-
сько-польську хірургічну конференцію” у Львові. Відбулися 
фахово-краєзнавчі поїздки членів УЛТ до Будапешту і Праги. 
Організовано юридичні консультації з послідуючим навчанням 
лікарів з юридичних проблем лікарської діяльності. Неодно-
разово на засіданнях управи обговорювалися актуальні пи-
тання медичної етики та деонтології, біоетики. Видано ”Хар-
тію працівника охорони здоров’я”. Члени етичної комісії 
брали участь у підготовці та проведенні засідань з проблем 
”Лікарської етики і деонтології” на VIII конгресі СФУЛТ. Бог-
дан Надрага є автором понад 20 друкованих праць з історії 
створення і розвитку УЛТ та про видатних постатей УЛТ. За 
його ініціативою в музеї історії медицини Галичини ім. М. Пан-
чишина організували нові експозиції, присвячені таким відо-
мим особистостям як Іван Курівець, Богдан Собчук, Михайло 

Лоба, Юрій Гаврилюк. Рекомендував доктор Б. Надрага роз-
почати надання допомоги з боку УЛТ найбільше незахищеним 
колегам, особливо лікарям-пенсіонерам, які мають невелику 
пенсію і є самотніми. 

 Його уміння згуртувати товариство і уміло керувати його 
діяльністю знайшло свій яскравий прояв в часі підготовки та 
вельми успішного проведення у 2000 році у Львові Конгресу 
Світової федерації українських лікарських товариств. 

За свою жертовну працю на благо здоров’я нашого на-
роду та розвиток медичної громади доктор Надрага неодно-
разово нагороджений грамотами УЛТ. У 1996 році він обраний 
Почесним членом УЛТ у Львові. Богдан Надрага в 2002 році 
нагороджений грамотою УГКЦ за відродження ”Народної 
лічниці” ім. Митрополита Андрея Шептицького. Відзначений 
подякою Архієпископа Львівської єпархії УГКЦ на урочис-
тому молебені в соборі Святого Юра до Дня Медичного пра-
цівника у 2007 році. В тому ж році він був нагороджений 
медаллю імені Євгена Озаркевича за видатні заслуги у від-
родженні УЛТ у Львові.

Наш вельмишановний, глибоко поважаний Колего!
З нагоди Вашого поважного ювілею сердечно зичимо 

Вам Господньої ласки ще на многії та благії літа у доброму 
здоров’ї та душевному спокої і даруємо присвячене Вам 
поетичне слово.

 
Літа, літа, як швидко ви пройшли,
Лиш в пам’яті зостались закарбовані.
Історією рідної землі
Було усе Ваше життя гартоване.

 Літа дитячі, юності пора
 Великими надіями наповнені,
 Страшною бурею по них пройшла війна,
 А далі – далі вікна загратовані.

Замість халата білого – пурга
Й сибірський холод у шаленім герці.
Але і там людей Ви рятували
Не лише розумом та ліками, а й серцем.

 А потім були довгії літа
 На рідній, не своїй землі,
 Ви про грядущі покоління дбали
 І вірили, що будуть вільними вони.

Ви дочекались, збулась Ваша мрія –
Воскресла Україна з небуття!
Б’є джерелом у Вас енергія неспинна
І для громади все Ваше життя.

 А час летить – літа, мов місяці,
 Карбуються на білому скрижалі…
 Нехай Господня воля на Землі
 Опікується Вами і надалі!

10 лютого цього року в приміщенні Національної наукової 
медичної бібліотеки України відбулася панельна дискусія 
«Реформи охорони здоров’я: виклики, прогалини, здобутки?!» 
Її ініціатором та організатором виступило Всеукраїнське Лі-
карське Товариство.

Участь в дискусії взяли члени правління ВУЛТ, президія 
та представники лікарських організацій-членів Національної 
Лікарської Ради України (НЛРУ), вчені Національної Акаде-
мії медичних наук України та Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Шупика, представники Київ-
ської Лікарської Ради (КЛР) та медичної громадськості Києва. 

В живій та конструктивній манері були обговорені такі 
теми: концепція реформування системи фінансування охоро-
ни здоров’я; реформа первинної ланки; реформа вторинної 
ланки, госпітальні округи;медична освіта та наука, громадське 
здоров’я

На жаль, вже вкотре найавторитетніше лікарське зібрання 
було проігноровано з боку Міністерства охорони здоров’я, 
що, вочевидь, посилило справедливу критику в адрес його 
очільників. Практично у всіх виступах поставало питання про 
те, чи є план дій (не спрощені презентації, а проекти офіційних 
документів для громадського обговорення) щодо реформу-
вання охорони здоров’я, зокрема, первинної ланки та утво-
рення госпітальних округів. Обурення медичної громад ськості 
викликало повне неврахування експертної думки лікарської 
спільноти при розробці проектів нормативно-правових актів 
та дуже низька якість їх підготовки. Також, учасники активно 

обговорювали, яким чином зробити так, щоб МОЗ і Верховна 
Рада України врешті почули голос лікарської спільноти і до-
слухались до нього. 

Після плідної та гострої дискусії (її можна переглянути 
на каналі ВУЛТ у youtube https://www.youtube.com/channel/
UCABD3nY-jWQsvymFUkPXsPg) було прийнято рішення 
оприлюднити Звернення лікарської спільноти України до 
Українського народу, яке наразі доопрацьовується редакційною 
колегією з представників правління ВУЛТ, Національної Лі-
карської Ради України, НМАПО ім. П. Шупика у складі: про-
ректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО 
ім. П. Шупика, професора Раїси Моісеєнко; члена Правління 
ВУЛТ, помічник народного депутата України О. Мусія, члена 
правління ВУЛТ та УАСМ доктора Костянтина Надутого; чле-
на Правління ВУЛТ, журналіста, координатора ГО «Луганська 
коаліція «Громадяни за прозорість дій влади», члена правлін-
ня ВУЛТ Олега Перетяки; президента Медичного клубу Украї-
ни, Відповідального секретаря Правління Світової федерації 
Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) доктора Івана 
Сороки.

Остаточний текст Звернення буде опублікований на сайті 
ВУЛТ, щоб представники громадських організацій та окремі 
лікарі змогли долучитись до списку підписантів.

Переглянути запис панельної дискусії з хронологічним 
порядком виступів можна за посиланням

https://www.youtube.com/channel/UCABD3nY-
jWQsvymFUkPXsPg/ videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0.
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ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ 
Ç ÍÅÉÐÎÕ²ÐÓÐÃ²¯ 
Ó ËÜÂÎÂ²

Завдяки активній міжнародній діяльності управлін-
ня охорони здоров’я Львова до нас вже впродовж 

декількох років приїжджають відомі світила медицини з 
різних країн. Як відзначає начальник управління Воло-
димир Зуб, співпраця із зарубіжними колегами постійно 
розширюється, низка наших лікувальних закладів плід-
но співпрацюють з відомими клініками світу. Наші спе-
ціалісти їздять навчатись до них, а їхні відомі медики 
приїжджають до нас. Вони діляться своїм досвідом, 
разом із нашими фахівцями в наших умовах консульту-
ють та оперують пацієнтів не лише із Львова, а й з усієї 
України, які потребують цього найбільше. Консультації 
та складні оперативні втручання для сотень пацієнтів 
проводяться безкоштовно. 

У 2016 році у Львові побували відомі спеціалісти з 
різних галузей медицини із Англії, Німеччини, Польщі, 
США, Канади. Вже у цьому році теж відбулося декілька 
таких візитів, зокрема лікарів із Польщі та Ізраїлю.

17-18 лютого цього року у львівській лікарні швидкої 
медичної допомоги відбулася науково-практична кон-
ференція з нейрохірургії за участю керівника нейрохі-
рургічного відділу ізраїльської клініки Іхілов, визнаного 
у світі авторитету у цій галузі професора Цві Рама. Вче-
ний спеціалізується на проведенні малоінвазивних та 
складних оперативних втручань з видалення пухлин 
головного мозку та гіпофізу, а також лікування аневризм, 
гідроцефалії, важких форм епілепсії та рухових дисфунк-
цій. Професор Цві Рама провів семінар з питань діаг-
ностики і лікування пухлин головного мозку, зокрема. 
видалення їх при збереженні свідомості. Він також про-
консультував попередньо відібраних пацієнтів із най-
складнішою патологією. Було підписано меморандум про 
подальшу співпрацю львівських лікарів із клінікою Іхілов.

Прес-служба Львівської міської ради

ÂÈÏÎÂÍÞªÒÜÑß 95 ÐÎÊ²Â 
ÏÎ×ÅÑÍÎÌÓ ×ËÅÍÎÂ² ÓËÒ Ó ËÜÂÎÂ² 
ÄÎÊÒÎÐÎÂ² ÁÎÃÄÀÍÓ ÍÀÄÐÀÇ²

 • Íîâèíè ÂÓËÒ

ÐÅÔÎÐÌÈ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß:
ÂÈÊËÈÊÈ, ÏÐÎÃÀËÈÍÈ, ÇÄÎÁÓÒÊÈ
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Сьогодні гостем «НЗ» є Генеральний директор ВАТ 
«Львівський завод радіоелектронної медичної апара-

тури РЕМА» Ярослав Володимирович КІЗИМА 
Ярославе Володимировичу, про завод РЕМА знають чи-

мало не лише львів’ян, а й по всій Україні та за її межами. 
Розкажіть , будь ласка, про історію очолюваного Вами під-
приємства.

Підприємство почало свою діяльність з 1 серпня 1944 ро-
ку на основі розпорядження ради Народних комісарів УРСР 
№ 786 від 31.07.1944 р. під як завод дезінфекційного облад-
нання. 

В перші роки свого існування завод виконував роботи по 
ремонту парових котлів, займався виготовленням і встанов-
ленням стаціонарних дезінфекційних камер, підключенням 
газу, встановленням і ремонтом опалювальних систем в ліку-
вальних закладах Львова, обладнанням санпропускників. 

У 1948 році на заводі почалось виробництва медичних 
меблів і предметів медицини: столиків стоматологічних, сто-
ликів приліжкових для важко хворих, шин дротяних для фік-
сації кінцівок при переломах, рамок для проявлення рентге-
нівських знімків, лампочок спиртових, настінних аптечок, 
шаф медичних для зберігання медінструментів, апаратів сте-
рилізації лабораторної посуди, бань водяних лабораторних 
тощо.

В 1960 році на заводі вперше розпочалось освоєння ви-
робництва електронних медичних апаратів. Їх частка склала 
більше 25 % від загальної продукції заводу. Змінилась струк-
тура виробничих планів.

Радіоелектронна апаратура стає основним видом продук-
ції заводу, при цьому з кожним роком освоюються все більш 
складні вироби, такі як: 4-х канальний електроенцефалограф 
(4ЕЕГ-1) – електронний діагностичний прилад для дослідження 
біострумів головного мозку; фазорентгенокардіограф (ФРК-61) – 
прилад для рентгенографії серця і кровоносних судин в конк-
ретний момент сердечного циклу.

Збільшення частки радіоелектронних виробів призвела 
до нової зміни профілю заводу. Радіоелектронні прилади вже 
в кінці 1965 року стали основною продукцією заводу. Тому 
наказом по Міністерству охорони здоров’я №63 від 
3.02.1966 року завод був перейменований в завод радіоелек-
тронної медичної апаратури (РЕМА).

9 грудня 1996 року підприємство перейменоване у Відк-
рите акціонерне товариство “Львівський завод Радіоелектрон-
ної медичної апаратури”. В цей час підприємство починає 
переживати не найкращі часи, проблеми з оборотними коштами, 
відсутність замовлень та платоспроможності, що зумовило 
відтік кадрів. Підприємство опиняється на межі банкрутства.

В 2008 році державний пакет акцій викуповує світло-тех-
нічна компанія ВАТ «Іскра», яка стає новим інвестором і роз-
починає новий шлях розвитку заводу.

Ярославе Володимировичу, яке медичне обладнання те-
пер виготовляється та якими є об’єми виробництва?

На сьогодні наш завод випускає понад 10 видів продукції. 
Одним з основних наших виробів є кардіографи. Це, зокрема, 
одноканальний портативний кардіограф ЕК1Т-04, трьохка-
нальний кардіограф 3Т-08, 3/6/12-канальний кардіограф 

 • Ã³ñòü «ÍÇ»

 «ÏÐÀÖÞªÌÎ ÄËß Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ»
ЕКЗТ-08. Такі кардіографи мають просте керування, високі 
метрологічні характеристики. Також ми є провідними вироб-
никами лінійки професійних дефібриляторів ДКІ-Н-02 та 
ДКІ-Н-02-Ст. Ці дефібрилятори ідеально пристосовані до умов 
екстреної медичної допомоги, як в стаціонарі, так і в машині 
швидкої допомоги. Новітньою нашою розробкою є дефібри-
лятор РЕМА-21. Нам вдалось зробити його мобільним, легким 
та реалізувати інноваційні технології, такі як опційно-авто-
матичнний режим AED, забезпечення можливості обрання 
доз дефібрилюючої дії на пацієнта у значенні струму у ампе-
рах (технологія Current-Based). Особливу увагу варто зверну-
ти на біфазний асиметричний ступінчастий квазісинусоїдаль-
ний імпульс, який при віддавній енергії до 200 Дж забезпечує 
клінічну ефективність 95-100 % при дефібриляції та кардіо-
версіях. Протягом багатьох років ми виробляємо також апарати 
мікрохвильової терапії серії ЛУЧ. Ці прилади призначені для 
лікувального впливу на тканини тіла пацієнта електромагніт-
ним полем сантиметрового діапазону хвиль частотою 2,45 ГГц. 
Особливістю впливу є те, що апарат створює спрямований 
потік електромагнітної енергії, яка локалізується тільки в 
ураженій ділянці тіла пацієнта, не зачіпаючи навколишні здо-
рові тканини та органи, що особливо важливо в педіатрії. 
Завдяки цьому терапевтичний ефект досягається малою по-
тужністю (до 20 Вт). а терміни перебігу захворювання скоро-
чуються в 2–2,5 рази в порівнянні з застосуванням медика-
ментозних засобів чи інших фізичних методів лікування. 
Хотілось би відзначити, що в більшості медичного обладнан-
ня, яке виробляється на заводі РЕМА, частка комплектуючих 
українського виробництва становить 90%. 

Об’єми виробництва, залежать від багатьох факторів. Ми 
намагаємось в першу чергу виробляти ту продукцію і в тих 
обсягах на яку є попит, як на внутрішньому так і на зовнішніх 
ринках. 

Що Ви можете сказати про динаміку продажів медоб-
ладнання?

В останні роки ми досить сильно орієнтувались на росій-
ський ринок, проте зараз ми відчуваємо суттєві проблеми 
продажів на цьому ринку. Продаж медобладнання в Україні 
є надзвичайно проблематичним. Ми, як національний вироб-
ник, знаходимось не в рівних конкурентних умовах з закор-
донними виробниками, зокрема китайськими компаніями – 
мито на ввіз китайських медприладів становить 0 %. Ця 
китайська продукція в більшості випадків є дешевою та не-
якісною. Чомусь наші українські лікарні купують китайську 
медичну техніку, а коли вона виходить з ладу не знають, що 
з нею робити. В результаті медичне обладнання високої якос-
ті, яке ми випускаємо виходить на український ринок часто 
з вищою ціною ніж у конкурентів. При цьому ми сплачуємо 
всі податки, що безпосередньо також впливає на формування 
собівартості нашої продукції. 

Сьогодні ми почали стрімко розвиватись і швидко пере-
орієнтовуватись на ринок ЄС, що в свою чергу передбачає 
дотримання певних стандартів якості та отримання відповід-
них сертифікатів. Зараз ми знаходимось на такому рівні про-
дажів медобладнання, який нам дозволяє дивитись з оптиміз-
мом в майбутнє. 

Хто з вітчизняних вироб-
ників є основним конкурен-
том РЕМА на ринку медобла-
дання?

Якщо ми говорити про 
український ринок дефібриля-
торів, то ми маємо єдиного 
конкурента – це є Ніжинське 
підприємство «Метекол», по 
електрокардіографах – це є 
Київська компанія «ЮТАС», 
по фізіотерапевтичному об-
ладнанню – харківська фірма 
«Радмір». Більшість виробни-
ків медоб ладнання в Укр аїні, 
які активно розвиваються, 
вони всі працюють по суті над освоєнням зовнішніх ринків. 
Виробники медичної техніки, які ефективно продають свою 
продукцію закордоном, мають хороші перспективи, а тим які 
працюють лише в Україні, є дуже непросто.

Скажіть, будь ласка, які Ви бачите основні проблеми 
ринку медичного обладнання та якими є його перспективи?

Я бачу основну проблему – це є корупція. Однією з основ-
них проблем ринку медичного обладнання є те, що закупівлю 
проводить не людина, яка буде використовувати безпосередньо 
це обладнання, а та, яка розподіляє кошти. Наприклад, об-
ласний бюджет виділяє кошти на якусь одиницю медичного 
обладнання і закуповується не завжди те, що бажає головний 
лікар медзакладу. Перспектива є лише одна – це коли головний 
лікар сам почне розпоряджатись своїм бюджетом закупову-
ючи те обладнання, яке йому потрібне, а не те, яке йому 
нав’язується. Певним чином, це питання може вирішити стра-
хова медицина, як один із варіантів платної медицини. Тобто 
коли медицина стає платною, тоді почне працювати цей нор-
мальний механізм закупівлі медобладнання.

Нашим читачам буде цікаво знати про співпрацю за-
воду РЕМА із закордонними партнерами?

Ми активно співпрацюємо з німецькою компанією «Cor-
Science», італійською компанією «Fiab», польськими компа-
ніями «Sorimex», та «M4medical», білоруською компанією 
«Тахат», з багатьма іншими міжнародними компаніями. Ця 
співпраця стосується як новітніх технічних розробок в сфері 
виробництва професійного медичного обладнання, так і ство-
рення дистриб’юторської мережі продажів нашого обладнання.

Якими є плани очолюваного Вами підприємства на май-
бутнє?

Ми бачимо себе, як виробник номер 1 в Україні по ви-
робництву професійних дефібриляторів. Нам вдалось пере-
вершити всі конкурентні переваги багатьох виробників дефі-
бриляторів, зокрема німецьких та російських компаній, 
тобто ми себе бачимо одним з основних гравців на ринку 
дефібриляторів в Європі. Лінійку цих приладів ми плануємо 
розширювати, тобто розробити дефібрилятор в максимальній 
комплектації, що має функціональні можливості реанімацій-
ного монітора для реанімації. А далі плануємо розробити 
абсолютно автоматичний зовнішній дефібрилятор. Також, ця 
лінійка буде розширена транспортним монітором пацієнта 
власного виробництва. Тобто ми намагаємось сфокусуватись 
на одному напрямку, він є досить складним, але надзвичайно 
перспективним. Працюємо для вітчизняної медицини.

Розмовляла Ірина ГОГОША

Вроджені вади розвитку (ВВР) – головна причина ма-
люкової смертності в розвинутих країнах світу. Мета 

відзначення цього Дня у всьому світі – покращити поінфор-
мованість суспільства про причини ВВР, запровадити про-
грами первинної профілактики ВВР, розширити мережу ін-
формаційних ресурсів і служб з опіки хворих та їхніх родин.

Проблеми, пов‘язані з ВВР, особливо актуальні в Україні. 
Популяційний моніторинг ВВР за міжнародними стандартами, 
який проводиться понад 15 років у Рівненській, Волинській, 
Хмельницькій областях, щорічно виявляє понад 1500 ураже-
них вадами немовлят. ВВР є причиною біля 25% випадків 
малюкової (у віці до 1 року) смертності (у Рівненській об-
ласті це біля 40 дітей щороку).

Багато ВВР можна попередити. Так, 50% вад невральної 
трубки (ВНТ) можна запобігти з допомогою фортифікації 
(збагачення) борошна фолієвою кислотою (вітаміном В9), яка 
не проводиться в Україні (http://ceo.medword.net/?lectures=folic-
acid-fl our-fortifi cation-initiative). Треба заува жити, що частота 
ВНТ в Україні є найвищою у Європі. За 2000-2015 рр. у Рів-
ненській, Хмельницькій та Волинській областях зареєстро-
вано 1276 випадків ВНТ, із яких щонайменше 650 могли б 
народитися здоровими за умови запровадження в Україні 
фортифікації борошна фолієвою кислотою. За підрахунками 
експертів, завдяки фортифікації борошна фолієвою кислотою 
в Україні щорічно можна було б запобігти 800 випадкам ВНТ, 
а значить врятувати від смерті і пожиттєвої інвалідності 800 ді-
тей! Профілактика ВНТ є економічно вигідною, адже витра-
ти на фортифікацію борошна фолієвою кислотою є в 20 разів 
меншими від витрат на медичну опіку. В Україні вже вироб-
ляється фортифіковане фолієвою кислотою борошно, але 

лише на експорт. Впровадження обов’язкового збагачення 
борошна фолієвою кислотою в Україні є життєво необхідним, 
можливим та невідкладним.

Пренатальний вплив алкоголю є однією з найчастіших 
причин порушення розумового розвитку дітей. Наші дослі-
дження свідчать, що понад 3% вагітних жінок вживають ал-
коголь у значних дозах, що може призвести до ураження 
дитини ще до народження. Діти з алкогольним синдромом 
плода (АСП) є під загрозою соціального сирітства, бо 41% з 
них потрапляє в Будинки дитини. Діти із АСП часто помира-
ють, не досягнувши 1-річного віку (7,1%)!

Іонізуюча радіація вважається одним із ваг омих факторів, 
які спричиняють виникнення ВВР. Для України ця обставина 
є дуже актуальною у зв‘язку із наслідками Чорнобильської 
катастрофи. Нещодавно вийшов з друку збірник наукових 
статей «Вроджені вади розвитку. Полісся. Чорнобиль» під 
редакцією професора В. Вертелецького (CША). У ньому ви-
світлюються питання щодо наслідків впливу несприятливих 
екологічних факторів на здоров‘я дітей і матерів, а також роз-
глядаються шляхи профілактики ВВР.

Слід зазначити, що Всеукраїнське Лікарське Товариство 
та Світова Федерація Українських Лікарських Товариств, МБФ 
«ОМНІ-мережа для дітей», депутати Верховної Ради Олег 
Березюк та Іван Мірошниченко привертають увагу україн-
ського суспільства до епідемії вад невральної трубки, якій 
можна запобігти. Їх ініціативу із запровадження обов‘язкового 
збагачення борошна фолієвою кислотою (вітаміном В9) вже 
підтримали обласні, районні, міські ради в багатьох регіонах 
і надіслали відповідні звернення до Верховної Ради і Кабіне-
ту Міністрів України.

ОМНІ-мережа має інформаційні ресурси для медичних 
працівників і широкого загалу з питань профілактики ВВР. 
Запрошуємо ознайомитися з відеофільмами про профілакти-
ку ВВР:

Впровадження обов’язкового збага-
чення борошна фолієвою кислотою в 
Україні є життєво необхідним, мож-
ливим та невідкладним. Кількість 
ВНТ можна зменшити на 50%.
http://ceo.medword.net/?lectures=folic-
acid-fl our-fortifi cation-initiative

Відео про запобігання фетальному 
алкогольному синдрому:
https://www.youtube.com/
watch?v=JxCwaDHAH8c

Відео про запобігання ВВР:
https://www.youtube.com/
watch?v=9dWMAZZg4Ck

Українська Тератологічна Інформа-
ційна Система (УТІС) – сайт про нега-
тивний пренатальний вплив ліків та 
інших тератогенних чинників на 
здоров‘я дітей
http://utis.in.ua/

Для отримання інформаційних матеріалів з питань ВВР 
звертайтеся: 

omninetukr@gmail.com
Інформація від ОМНІ-мережі 
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Відповідно до визначення ВООЗ, психічне здоров’я – це 
не лише відсутність психічного розладу, це стан бла-

гополуччя, при якому кожна людина може реалізувати свій 
власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, про-
дуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у жит-
тя своєї спільноти. Отже, психічне здоров’я є невід’ємною 
складовою здоров’я та добробуту кожного.

Психічне здоров’я, як і інші аспекти загального здоров’я, 
може піддаватися негативному впливу не лише генетичних 
та біологічних, а й соціально-економічних факторів, що по-
требує цілісних системних підходів для зміцнення здоров’я, 
профілактики захворювань, лікування та реабілітації. 

За даними ВООЗ психічними розладами страждають близь-
ко 450 млн. людей у світі. Щорічно на земній кулі від суїциду 
гине близько 800 тисяч людей, це одна з провідних причин 
смерті молодих людей віком від 15 до 29 років. Згідно остан-
ніх досліджень, на Землі 1 з 10 людей страждає від депресії 
та тривоги, а 1 з 5 дітей має проблеми з психічним здоров’ям. 

Близько 23% усього випадків захворювань із обмеженням 
можливостей зумовлені психічними хворобами та розладами, 
спричиненими вживанням психоактивних речовин.

Тягар, який лягає на усе суспільство від психічних роз-
ладів за прогнозами фахівців постійно зростає. Відповідно 
до статистичних даних, у 2000 році показник глобального 
тягаря психічних захворювань становив 12,1%, у 2004 році – 
13%, а до 2020 року він буде складати 15%. 

Психічні розлади пов’язані не лише з економічними втра-
тами. Вони спричиняють величезні соціальні проблеми – та-
кі як бідність, безпритульність, насильство, самогубства, 
зловживання психоактивними речовинами, а також стигма та 
дискримінація. 

Відповідно до статистичних даних, сьогодні кожна четвер-
та-п’ята дитина в Україні страждає, як мінімум, від одного 
психічного розладу; кожна п’ята дитина має поведінкові, ког-

нітивні або емоційні проблеми. Згідно офіційних даних на 
початок 2016 року близько 1,7 мільйона українців потребу-
вали психіатричної та наркологічної допомоги. Проте, офі-
ційні дані стосуються лише осіб, які перебували на консуль-
тативному, диспансерному та профілактичному наглядах, 
тобто зверталися в психіатричні диспансери, лікарні, психо-
неврологічні відділення. Офіційні статистичні дані не відоб-
ражають реальної картини захворюваності в зв’язку з тим, 
що переважна більшість людей, навіть якщо й мають ознаки 
психічних розладів, звертатимуться радше до психологів, 
ворожок, знахарок, або, в кращому випадку, до лікарів інших 
профілів (терапевти, невропатологи, лікарі нетрадиційної 
медицини тощо), ніж до психіатрів чи психотерапевтів. 

Така ситуація зумовлена багатьма факторами. По-перше – 
це питання доступності. Система охорони психічного здоров’я 
в Україні характеризується високим рівнем інституціоналі-
зації (допомога зосереджена переважно в установах психіат-
ричного профілю), незадовільністю умов перебування, часто 
з обмеженням прав та свобод людини, недостатністю фінан-
сування, відсутністю достатньої кількості закладів надання 
такої допомоги, недостатністю науково-доказових підходів у 
наданні допомоги, низькою доступністю фахової допомоги 
для людей, які її потребують, особливо в сільських районах. 

Однак, важливим чинником, який стоїть на перешкоді до-
ступності послуг та якісних змін системи охорони психічно-
го здоров’я є не матеріальні чинники, а погляди та уявлення, 
які існують в суспільстві. Саме упереджене ставлення (стиг-
ма) та дискримінація, які існують та є спрямованими як на 
людей, які хворіють психічним розладами, так і на фахівців, 
які займаються їх лікуванням, перешкоджають людям звер-
татися до фахівців та отримувати необхідну допомогу. 

На жаль, в Україні проблемам психічного здоровя приді-
лялося не достатньо уваги. Лише після Революції Гідності та 
із початком війни у 2014 році в широкому публічному прос торі 

почали активно говорити про 
психологію, психологічну під-
готовку військових, надання 
психологічної допомоги по-
терпілим та переселенцям. 
Україна з 46 мільйонним на-
селенням ніколи не мала чіткої 
візії як позбутися тягаря влас-
ного тоталітарного минулого 
в системі надання психіатрич-
ної допомоги, яким чином 
зробити охорону психічного 
здоров’я, а саме – психологіч-
ну, психотерапевтичну та пси-
хіатричну допомогу, якісною 
та доступною для власних громадян. 

Тому, саме тепер найвищий час, щоб проаналізувати наші 
минулі здобутки, помилки та новий досвід і працювати над 
створенням якісної системи охорони психічного здоров’я. Цей 
процес потребує зусиль не лише фахівців – лікарів психіатрів, 
психотерапевтів чи наркологів, але й усіх зацікавлених осіб – 
лікарів загальної практики, психологів, пацієнтів (користува-
чів послуг), громадських організацій, які займаютьcя проб-
лемами психічного здоров’я. Для цього необхідні не лише 
широкі просвітницькі засоби, а й впровадження якісних прак-
тик допомоги, переклад фахових видань, покращення умов 
надання допомоги та підвищення рівня знань та вмінь фахів-
ців, які надають допомогу в сфері психічного здоров’я. 

Нова система охорони психічного здоров’я в Україні по-
винна базуватися на наступних цінностях та принципах. 

ІНТЕГРАЦІЯ: оскільки психічне здоровя є невід’ємною 
частиною загального здоровя, до нього необхідно застосову-
вати цілісний підхід на основ інтеграції психічного здоров’я 
в загальну систему охорони здоровя. 

ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ДОПОМОГИ В СПІЛЬНОТІ: оскільки 
людина є важливим членом спільноти, тому процес видужан-
ня великою мірою залежить від середовища. Допомога, яка є 
зосереджена в спільноті, має значно більше переваг над до-
помогою, яка надається в інституціях. У такому випадку, якщо 
це можливо, людина отримує допомогу, проживаючи в своє-
му оточенні з підтримкою сім’ї та друзів. 

ПРАВА ЛЮДИНИ: оскільки кожна людина є народжена 
вільною та рівною у своїй гідності та правах, то права люди-
ни, навіть тої особи, у якої є психічний розлад, повинні за-
безпечуватися відповідно до міжнародних стандартів з до-
тримання прав людини. 

Орест Сувало 
Лікар психіатр, член УЛТ 
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×ÎÌÓ ÂÀÆËÈÂÎ ÃÎÂÎÐÈÒÈ ÏÐÎ ÏÑÈÕ²×ÍÅ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ ÇÌ²ÍÞÂÀÒÈ ÑÈÑÒÅÌÓ ÎÕÎÐÎÍÈ 
ÏÑÈÕ²×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Ось вже три роки триває жорстока війна із агресором, гинуть сотні наших воїнів, втрачають здоров’я 
тисячі поранених. Як ніколи стала актуальною проблема посттравматичного синдрому (ПТС). За резуль-
татами останніх досліджень майже 50 тисяч воїнів потребують психологічної реабілітації, а як показує 
світовий досвід особливо зросте потреба в ній через 2 роки, коли виникне пік проявів ПТС. Актуалізує 
проблему психічного здоров’я і соціально-економічна ситуація в Україні. Тому для вітчизняної медици-
ни важливим є питання, якого торкається у своїй статті доктор Орест Сувала. 

 • Ïàì’ÿòàºìî!

ÂØÀÍÎÂÀÍÎ ÏÀÌ’ßÒÜ 
ÂÈÄÀÒÍÎÃÎ Â×ÅÍÎÃÎ

З нагоди 100-річчя 
від дня наро-

дження професора Гри-
горія Артемовича Іваш-
кевича 21 лютого у 
приміщенні довгі роки 
очолюваної ним кафе-
дри шпитальної хірургії 
Львівського національ-

ного медичного університету імені Данила Галицького було 
урочисто відкрито пам’ятну таблицю. Церемонія відбулась в 
присутності великої кількості його колишніх співробітників, 
учнів, теперішніх працівників кафедри, всіх хто пам’ятає 
Григорія Артемовича, кому доля дала можливість знати його, 
вчитися у нього не лише хірургічного мистецтва, а й житей-
ської мудрості. Були присутніми Голова Українського лікар-
ського товариства, проректор ЛНМУ ім. Данила Галицького 
професор Андрій Базилевич, Голова Лікарської комісії Науко-
вого товариства імені Шевченка, професор Оксана Заячківська. 
Професор Юрій Орел охарактеризував Григорія Артемовича 
Івашкевича як чудову Людину, видатного вченого, прекрас-
ного хірурга, вмілого педагога. Із щемливими, теплими спо-
гадами про Вчителя виступили доценти Йосип Голик, Богдан 
Винниченко, Андрій Федущак. Ветеран праці старший лабо-
рант кафедри Олександра Яртим у своїх спогадах наголосила 
на тому, що завідувач кафедри професор Івашкевич був дуже 
уважним до середнього та молодшого медперсоналу, кожен 
рік вітав працівників із Різдвяними та Великодніми святами. 

Меморіальна таблиця була посвячена отцем Романом. В 
урочистостях взяла участь Заслужена хорова капела України 
«Трембіта», а провадила церемонію її солістка Оксана Добуш.

Спонсорував виготовлення та встановлення меморіальної 
таблиці відомий громадський діяч, депутат Львівської міської 
ради, доктор Роман Грицевич.

Власна інформація

Найважливіші ліки –
ніжна любов і турбота.

Мати Тереза.

Студенти Бориславського медичного коледжу провели 
вечір, під час якого обговорили особистість Матері 

Терези, її висловлювання та заповіді. Мати Тереза – найвпли-
вовіша жінка ХХ століття, яка стала символом любові до 
ближнього і втілення людської доброти, а її висловлювання 
та заповіді досі надихають мільйони людей у світі.

Мати Тереза Калькутська (справжнє ім’я – Агнес Гонджа 
Болджиу), народилася у Македонії, з а національністю – албан-
ка. Все своє життя присвятила допомозі хворим і знедоленим, 
неодноразово ризикуючи своїм життям. У 1950 році вона зас ну-
вала в Індії Орден милосердя, відкрила багато медичних пунк-
тів, шкіл, притулків для бідних і хворих на проказу. У 1979 ро-
ці Мати Тереза стала лауреатом Нобелівської премії миру, а 
римо-католицька церква еанонізувала її, тобто визнала Святою.

Своїми роздумами поділилися майбутні медичні сестри 
Марія Кузьо, Тетяна Андрійчин, Мар’яна Трембач, Марія 
Ковальчук, Вікторія Гасиджак, вихователь-педагог Лідія 
Освенцінська та інші. Майбутні медики кожне висловлюван-
ня Матері Терези поєднювали з обраною професією і своїм 
життям, щоб у їх руслі працювати над собою, займатися само-
вдосконаленням і самовихованням. 

Отже, за словами Матері Терези, любов розпочинається 
з любові до себе і з приняття себе. У душі людини любов 
живе завжди. Це уміння радіти життю, любити усі її прояви, 
знаходити у цьому задоволення і реалізацію. Тільки тоді лю-
дина здатна любити.

Найстрашніша хвороба сучасного світу – це хвороба під 
назвою нелюбов, коли люди почувають себе нелюбимими. 
Одним з висловлювань Матері Терези є слова: «Легко любити 
дальніх, але не так легко полюбити ближніх. Ніколи не сердь-
теся на маму. Не кажіть їй слів, які можуть засмутити її, або 
розбити її серце. Мама у вас лише одна. Зробіть її щасливою, 
як і вона хотіла б цього для вас. Любіть і цінуйте своїх батьків. 
Ми настільки зайняті своїм дорослішанням, що забуваємо 
про те, що батьки теж старіють з часом. Цінуйте батьків. Вас 
ніхто ніколи не любитиме так сильно, як вони».

Наше життя надзвичайний дар, коштовний камінь, отри-
маний нами з рук матері-природи, для того, що самі шліфу-
вали і полірували його доти, поки блиск не винагородить нас 
за нашу працю. Любов – це двигун усієї нашої діяльності. 
Якщо він буде добре працювати, то наше життя буде при-
свячене чиненню добра, перенесенню труднощів. Не чекай, 
щоб нас любили – любіть самі! Буває, що ми почуваємося 
самотніми, обділеними любов’ю. Хочеться, щоб нас розуміли, 
підтримували, та інколи доводиться залишатися у вирішенні 

своїх проблем самотніми. Такий стан пригнічує і може пере-
йти у зневіру. Ніхто не народжується з ненавистю до іншої 
людини. Люди вчаться ненавидіти, і якщо вони, можуть на-
вчитися ненавидіти, треба намагатися вчити їх любові, тому, 
що любов набагато ближча до людського серця. 

«Гордий шукає особливої любові до себе, – сказала Мати 
Тереза.

– Смиренний любить сам, нічого не чекаючи взамін. Лю-
дям любові не вистачає набагато більше, ніж хліба … І цей 
голод найсильніший». Любов не буває поза людиною – вона 
живе тільки усередині неї. Чим сильніше ви любите, тим біль-
шою любов’ю оточені. Любов – найвигідніший вклад: чим 
більше віддаєш, тим більше отримуєш у відповідь. Любов – 
найунікальніший вклад: чим більше її даруєш, тим більше її 
народжується у вас самих. Якби усі це розуміли, наскільки 
легше було б жити. Світ без любові – все одно, що вітер за 
вікном, ні торкнутися його, ні вдихнути. Любов перемагає 
все. Ненавистю не можна здолати ненависть, її можна пере-
могти лише любов’ю».

Раніше медичних сестер називали «сестрами милосердя». 
Прояви любові різноманітні, проте одним із найголовніших 
і найблагородніших є милосердя. Милосердя – це добре, спів-
чутливе ставлення до людей, постійна готовність до добрих 
учинків. 

Життєвим завданням кожного студента-медика є любити 
і проявляти милосердя у майбутній діяльності до своїх пацієн-
тів, співчутливе ставлення до них і готовність до добрих учинків. 

Що означає бути милосердним для майбутнього медика? 
Насамперед – бути милосердним до свого серця, яке шукає 
Бога; бути милосердним до своїх знань, які вимагають якісної 
підготовки; бути милосердним до свого організму, який ство-
рений до ведення здорового способу життя; бути милосердним 
у спілкуванні з хворими, які потребують співчутливого ставлен-
ня до них; бути милосердним до свого розуму, який потребує 
щоденного тренування, гнучкості, акуратності поведінки, 
толерантності у взаєминах, навчання; бути милосердним до 
свого майбутнього у відстоюванні морально-етичних прин-
ципів, норм поведінки і переконань, звичаїв та інших норм 
соціальної практики у засвоєнні духовної та матеріальної 
культури української нації; бути милосердним до себе, бо ти 
потребуєш правди з достовірного джерела для твоєї душі, щоб 
впізнати Боже слово.

Кожний учасник вечора сприйняв почуті висловлювання 
і заповіді Матері Терези, як потребу постійно працювати над 
собою і усвідомив те, що більше любові, мудрості, краси і 
доброти відкриються в тобі, коли любов поширюється по-
всюди, де б ти не перебував і насамперед у власному домі, 
навчальному закладі. 

Роман ПОЦЮРКО, викладач педіатрії 
Бориславського медичного колледжу, член УЛТ.
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В клінічній практиці лікарі доволі часто не звертають 
увагу на наявність у пацієнтів закрепів, які в значній 

мірі можуть впливати на перебіг тих чи інших захворювань 
та ефективність їх лікування. Існуюче в теперішній час зрос-
тання кількості пацієнтів, що страждають від закрепів, зумов-
лене суттєвим зниженням в їжі вмісту рослинних волокон та 
клітковини. Згідно з рекомендаціями ВООЗ добова норма 
харчових волокон становить 25-35 г на добу, що еквівалентно 
400 г свіжих овочів та фруктів. Дефіциту клітковини сприяють 
розвантажувальні дієти, нерегулярне харчування, вживання 
різних медикаментів, а також стресові ситуації. Тотальна гі-
подинамія та зловживання фаст-фудами, що особливо харак-
терні для сучасного світу, сприяють зниженню перистальти-
ки кишківника. Вказані фактори, як правило, існують в 
комплексі та взаємно обтяжують один одного.

Серед групи підвищеного ризику розвитку закрепів ви-
різняють жінок (страждають в три рази частіше, особливо 
вагітні, внаслідок підвищеної продукції прогестерону на ран-
ніх термінах та механічної обструкції сигмоподібної кишки 
на пізніх), дітей раннього віку, старших людей, лежачих та 
післяопераційних хворих. Безумовно, кожна категорія вима-
гає індивідуального підходу не лише до діагностики причин 
розвитку закрепів, а й до їх лікування. 

Закреп зазвичай діагностують у пацієнтів у випадку на-
явності стільця рідше ніж 3 рази на тиждень. Хоча показником 
наявності закрепу є не лише його кратність, а й те як важко 
пацієнтові випорожнитися, зокрема наявність достатньо твер-
дих випорожнень. Додатковими клінічними ознаками закре-
пів є відчуття неповного випорожнення після акту дефекації 
та дискомфорт в животі. В залежності від етіології розрізня-
ють три типи закрепів. Первинний, причинами якого можуть 
бути вроджені аномалії товстої кишки та порушення її іннер-
вації. Вторинний, що виникає на тлі патології товстої та пря-
мої кишки, а також при метаболічних порушеннях, зумовле-
них патологією інших органів та систем, чи в наслідок дії 
певних медикаментів. До третього типу закрепів відносять 
ідіопатичний, що виникає внаслідок порушень моторної функ-
ції прямої кишки, нез’ясованої етіології (ідіопатичний мега-
колон та ін.). З патогенетичної точки зору розрізняють алі-
ментарний, механічний та дискінетичний типи зарепів. 
Аліментарний тип виникає на тлі дегідратації, механічний в 
результаті порушення транспортування кишківником хімусу 
внаслідок органічних змін, дискінетичний – при порушенні 
моторної функції кишківника. Закреп може мати гормональ-
ну, нейрогенну, токсичну чи метаболічну природу. До закре-
пів також можуть призводити патологічні вісцеро-вісцераль-
ні рефлекси, що виникають внаслідок виразкової хвороби 
шлунку та дванадцятипалої кишки, гастродуоденіті, холецис-
титі чи спайкових процесах. 

 Клінічна картина закрепу зазвичай супроводжується по-
ступовим зниженням кратності дефекації, посиленим газо-
утворенням, метеоризмом та кишковою колікою. Підвищення 

4 березня у приміщенні Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького відбулася п’ята 
дія Першого Тренінгового Циклу (ТЦ) програми «Вільна лю-
дина у вільній країні» в рамках Платформи «Сходи в Май-
бутнє» – «Бути українцем. Бути активним громадянином».

Наставниками її були Мирослав Маринович, віце-ректор 
УКУ у Львові, член Ініціативної групи Першого грудня; Саїд 
шейх Ісмагілов, верховний муфтій Духовного Управління 
мусульман України; Андрій Базилевич, проректор ЛНМУ ім. Да-
нила Галицького, Президент СФУЛТ. Модератором заходу був 
Володимир Романів, помічник-консультант народного депу-
тата Олега Мусія.

Серед майже пів сотні учасників були члени УЛТ у Львові, 
громадські діячі та активісти із Львова, Червонограда, Стрия.

Очікувалась присутність Героїв України – академіка Ігоря 
Юхновського та народного депутата України, лідера крим-
ськотатарського народу Мустафи Джемілєва. На жаль, вони 
не прибули через стан здоров’я. І.Юхновський звернувся до 
товариства з листом-поясненням і побажаннями успіху.

Мирослав Маринович виступив з міркуваннями щодо особ-
ливостей формування політичної нації України, ролі та місця 
мусульман і нацменшин в цьому процесі Він окремо зупи-
нився на аналізі наслідків Помаранчевого Майдану та, особ-
ливо, Революції Гідності. Він зазначив, що Другий Майдан 
відіграв особливу роль в процесі самоідентифікації українців 
та формуванні політичної нації. Особливу увагу звернув допо-
відач на потребу й необхідність об’єднання, спільно бачення 
і солідарності громадськості в сьогоденні. Мирослав Мари-
нович розглянув водночас документ Несторівської Групи 
«Суспільство сталого розвитку», членом і співзасновником 
якої він є. Він підкреслив нагальну необхідність переходу в 

суспільних стосунках і взаєминах від «ну-
льового варіанту», в якім перемога і до-
сягнення одного автоматично є поразкою 
іншого, до партнерського поняття «до-
даної вартості» – спільні успіхи сумуються 
і є загальним надбанням. На його думку 
причиною наших негараздів у розбудові 
незалежної держави є відсутність довіри 
та комунікації між владою і населенням.

Саід Ісмагілов продовжив тему, роз-
винену паном Мариновичом щодо місця 
та ролі мусульман в житті українського 
соціуму. Мусульмани в Україні не пози-
ціонували себе українцями до Революції гідності, – зазначив 
муфтій. Подібно як в Європі мусульмани створюють замкну-
ті, відособлені анклави і не інтегруються в життя корінного 
населення, не вплітаються в політичну націю, кримські тата-
ри та мусульмани інших національностей жили в Україні не 
українцями. Майдан Гідності радикально змінив ситуацію, а 
російська агресія остаточно позиціонувала мусульман Украї-
ни громадянами України. Шейх Ісмагілов доповів про ство-
рення «Хартії мусульман України», яка переплітається з 
«Українською Хартією вільної людини». В «Хартії українських 
мусульман» зазначено, що Україна є Батьківщиною, рідною 
землею мусульман України. Вказано на потребу і нагальність 
вивчення української мови, історії, традицій, культури та 
окремо наголошено на відповідальності мусульман за долю 
країни.

Президент СФУЛТ Андрій Базилевич розповів про робо-
ту УЛТ в царині розвитку лікарського самоврядування та про 
законопроекти з даного питання, зареєстровані в Верховній 
Раді України.

Відбулося неформальне спілкування учасників заходу та 
обговорення головних тез і постулатів, викладених доповіда-
чами.

За результатами роботи можна зробити низку висновків. 
П’ята Дія проявила практично сформоване ядро активістів – 
20-25 осіб, які регулярно беруть участь в проведених заходах 
Першого ТЦ. Навіть учасники, які відвідували тренінги ці-
льово «на доповідача», зацікавилися Метою та Цілями Тре-
нінгового Циклу, Програми загалом і долучилися до постійної 
участі. Учасники Тренінгового Циклу готові до проведення 
заходів у більш активному форматі, який передбачає інтер-
актив, обговорення. Вони готові до участі у активних заходах 

з питань реформи системи охорони здоров’я як у форматі 
діяльності УЛТ, так і в інших пропонованих формах. Поза 
тим, в питаннях активної громадянської позиції в питаннях 
соціальних та політичних спостерігається обережність і рад-
ше споглядальна позиція, але все ж зацікавленість питаннями 
соціоніки, філософії, політології дуже високий. Залучення в 
процесі проведення ТЦ культурологічних, мистецьких, твор-
чих рубрик суттєво зацікавило і консолідувало товариство як 
в плані приватного, індиві дуального інтересу, так і в потоці 
стану сопричетності, співвідчуття і співучасті, знімаючи фор-
мальні перепони 
та розмежування.

Найближчими 
кроками ТЦ буде 
проведення 24 бе-
резня – Шостої Дії 
«Історичні та гео-
політичні переду-
мови і причини 
російсько-україн-
ського конфлікту» 
за участю Тараса 
Возняка, Гене-
ральний директо-
ра  Львівської  Національної  галереї  мистецтв 
ім. Б.Г.Возницького, шеф-редактора журналу «Ї».

Планується підготовка і проведення «Круглого Столу» з 
питань реформи ОЗ в Україні та лікарського самоврядування 
в Україні за погодженням з УЛТ у Львові.

Володимир Романів, координатор Програми 

 • Íà äîïîìîãó ïðàêòè÷íîìó ë³êàðþ

ËÅÃÊÅ ÂÈÐ²ØÅÍÍß ÄÅË²ÊÀÒÍÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ

Шейх Ісмагілов та Мирослав Маринович

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

«Â²ËÜÍÀ ËÞÄÈÍÀ Ó Â²ËÜÍ²É ÊÐÀ¯Í²»

внутрішньочеревного тиску викликає появу дуодено-гастраль-
ного та езофаго-гастрального рефлюксів.

Внаслідок хронічного закрепу розвивається інтоксикація, 
порушення ліпідного обміну, ослаблення захисних сил орга-
нізму, підвищене навантаження на печінку з розвитком жиро-
вії дистрофії та реактивного гепатиту. Порушене всмоктуван-
ня зумовлює виникнення гіповітамінозів, анемії, астенії та 
депресивних станів. Наявність метаболічних порушень при 
закрепах негативно впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. 
Развиток кишкового дисбіозу сприяє алергічним реакціям, 
хронічній запальній патології травної системи, підвищує ри-
зик колоректального раку. Супутниками закрепу є анальні 
тріщини, геморой, анокопчиковий больовий синдром, значне 
погіршення якості життя пацієнта.

Виявлення лікуючим лікарем у своїх пацієнтів з різно-
манітною патологією наявності закрепів може сприяти під-
вищенню як достовірності встановленого діагнозу захворю-
вання, так і виявленню іншої слабо маніфестуючої супутньої 
патології, що дозволить покращити вибір лікувальної такти-
ки та ефективності самого лікування. 

Основні методи терапії закрепів, незалежно від причини 
та механізму їх виникнення, скеровані на забезпечення необ-
хідної кількості пластичного матеріалу, регуляторних компо-
нентів та мікробіоценозу кишківника, нормалізацію перис-
тальтики та розм’якшення калових мас з збільшенням їх 
об’єму. Хворим із закрепами рекомендовано збільшити вжи-
вання рідини до 1,5-2 л на день. Не менш важливим є дотри-
мання харчового раціону з обов’язковим сніданком (каші, хліб 
з висівками), та вживанням протягом дня продуктів з високим 
вмістом органічних кислот (кисле молоко, ацидофілін, мо-
лочна сироватка, кислі фрукти, сливовий та персиковий соки). 
До продуктів, що посилюють моторну функцію кишківника 
відносять каву та мед. Збагачення харчового раціону харчо-
вими волокнами посилює перистальтику, зменшує інтокси-
кацію шляхом абсорбції токсинів, знижує утворення та над-
ходження в організм канцерогенів, аміаку, солей важких 
металів. Позитивний ефект має вживання натщесерце 200 мл. 
прохолодної води з медом. В дієтичний стіл рекомендовано 
включати страви з м’яса птиці, кролика, рибу, супи на теля-
чому, курячому чи овочевому бульйонах, висівковий хліб, 
вівсяну, перлову, пшеничну чи гречану каші, відвар шипшини 
з медом. Ускладнює лікування закрепів самовільне вживання 
пацієнтами проносних засобів, для багатьох з яких є проти-
покази, повязані з віком чи вагітністю, грудним годуванням, 
а систематичне їх застосування може призвести до приви-
кання чи появи нeбажаних побічних явищ. Значний відсоток 
пацієнтів, окрім цього, зловживає використанням клізм для 
усування закрепів, що лише тимчасово здатне полегшити стан 
пацієнта, а згодом провадить до його значного погіршення, 
внаслідок вимивання мікрофлори кишківника. Саме тому слід 
враховувати, що для таких пацієнтів, критично важливим є 
відновлення балансу кишкової мікрофлори — одного із регу-

ляторів перистальтики та для нормалізації випорожнень киш-
ківника.

До засобів із такою комбінованою дією відноситься пре-
біотик лактулоза, який застосовується як послаблюючий вже 
більше ніж 50 років. Будучи абсолютно інертною речовиною 
для організму, лактулоза володіє здатністю до підвищення 
осмотичного тиску хімусу, що сприяє секреції води у просвіт 
кишківника, завдяки чому в дистальних відділах збільшуєть-
ся об’єм калових мас і вони стають рихлішими. Збільшення 
кількості та об’єму калових мас в свою чергу стимулює пе-
ристальтику. Окрім цього, зростає кількість нормофлори, яка 
використовує лактулозу в якості субстрата для життєдіяль-
ності, розщеплюючи її до коротко-ланцюгових жирних кислот. 
Зниження рН в товстому кишківнику запобігає розмноженню 
патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, послаблюють-
ся процеси гниття та утворення токсичних продуктів, виникає 
м’який стимулючий ефект щодо перистальтики. Зазвичай по-
слаблююча дія виникає через 6-8 годин. Перевагою викорис-
тання пробіотика лактулози над іншими послаблюючими 
засобами є відсутність подразнюючої дії на слизову оболон-
ку товстої кишки та відсутність ефекту звикання.

Мар’яна КУРБАН, асистент кафедри 
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 

ЛНМУ ім. Данила Галицького

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÃÀËÈÖÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍßÍÀ ÊÀÑÀ 
ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ² ÇÄÎÐÎÂ’ß

На території Львівщини діє Галицька лікарняна каса 
(ГЛК), яка була створена за ініціативи Українського 

лікарського товариства у Львові. Головною метою Галицької 
лікарняної каси є покращення рівня забезпечення членів ГЛК 
медикаментами та засобами медичного призначення, постій-
ний контроль за якістю наданої медичної допомоги. На тепе-
рішній час членами ГЛК є біля 500 мешканців Львова та об-
ласті. В 2016 році до складу ГЛК вступили 15 осіб, та 
незважаючи на таку невелику кількість нових членів, праців-
никами ГЛК постійно проводиться просвітницько-інформа-
ційна робота щодо популяризації лікарняної каси нашого 
регіону та залученню нових членів. За період 2016 року чле-
нам ГЛК було надано благодійну допомогу у 36 випадках 
стаціонарного лікування на загальну суму 40 тисяч 658 гри-
вень. Також було закуплено та передано працівникам служби 
поліції охорони, які є найчисельнішим колективним членом 
ГЛК, 12 медичних аптечок на суму 1990 грн.

Варто нагадати, що з 1 березня 2016 розмір надання бла-
годійної допомоги для нових членів ГЛК або при переході 
існуючих членів на нові умови сплати членських внесків, 
збільшено до 5000 грн при щомісячних членських внесках в 
розмірі 50 грн (минулі роки сума благодійної допомоги 
cтановила 1500 грн при щомісячних внесках – 20 грн). Для 
студентів денної форми навчання, дітей віком до 18 років та 
учасників АТО щомісячний членський внесок становить 25 грн. 
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Інтернет – комунікація УЛТ
• інтернет-сторінка УЛТ http://www.ult.lviv.ua (Юліан 

Мицик, Володимир Семенів)
• https://www.facebook.com/ULT.Lviv – сторінка УЛТ 

у Львові (вподобало 1146 особи, УЛТ у Львові закрита 
спільнота – 1255 членів)

Цільова розсилка інформації та повідомлень:
• UMA_Lviv (загально-українська розсилка і закор-

дон – 681 лікарів)
• ULT_Lviv (Львівська лікарська громада – 528) 
• ULT_cool (ГУправа, голови комісій, осередків – 72)
• ULT_cardio (кардіологи – 55) ULT_admin (члени 

Управи – 23)
• ULT_neuro (невропатологи - 40) ULT_sono (УЗД – 22)
• ULT_dent (стоматологи - 44)  ULT_echo (функціо-

налісти – 6) 
• ULT_onco (онкологи – 23) ULT – radiology (рентген, 

КТ, МРТ - 4) ULT_psy (психіатри – 29) 
• ULT_lor (ЛОР-лікарі – 18)
• ULT_endo (ендоскопісти – 9)

4–6 квітня 2017 року у Львові від-
будеться ХІІІ Медичний форум та ХХІІІ 
медична виставка «ГалМЕД».

Львівський Медичний форум – най-
більша подія Західної України, куди з’їжджаються вчені, фа-
хівці з різних галузей медицини, представники відомих фірм-
виробників світу і безпосередньо виробники медичного 
обладнання, інструменту медичного призначення та фарма-
цевтичних препаратів всієї України та Східної Європи.

За роки свого існування саме Львівський медичний форум 
став ідеальним місцем для пропагування для впровадження 
новинок: діагностичних та лікувальних і передових техноло-
гій, обміну досвідом між фахівцями різних регіонів.

В рамках Форуму буде проведено низку науково-практич-
них конференцій, семінарів, майстер-класів та практичних 
демонстрацій. Форум проходить за підтримки МОЗ України, 
Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної 
адміністрації, Люблінського воєводства Республіки Польща.

В експозиції виставки «ГалМЕД» буде представлено су-
часне лікувальне та діагностичне обладнання, медичні при-
лади та інструменти, лабораторну медицину, фармацевтичні 
препарати, послуги сучасної клініки.

Цьогоріч багатогранною буде експозиція «Реабілітація», 
в рамках якої спеціалізовані фірми (ТОВ «Медилайн», ТОВ 
«Норма Трейд», ТОВ «Рехафлекс» та ін.), а це в основному 
виробники реабілітаційного обладнання та засобів реабіліта-
ції, представлять новинки в цій галузі.

Цій темі присвячена науково-практична конференція та 
практичний майстер-клас провідних фахівців України та Польщі.

В рамках Медичного Форуму буде презентовано перший 
в Україні проект по створенню мережі кабінетів фізичної реа-
білітації у Львові у закладах, що підпорядковані УОЗ Львів-
ської міської Ради, розглянуто актуальні питання та перспек-
тиви реформування системи надання реабілітаційної допо-
моги в Україні, шляхи розвитку і становлення нового для 
України напрямку фізичної реабілітації – ерготерапія. Впро-
довж роботи Форуму іноземними та українськими фахівцями 
буде проведено низку практичних майстер-класів з провідних 
методів фізичної реабілітації, зокрема, таких: застосування 

концепції «Bobath» в реабілітації пацієнтів після інсульту, 
авторська методика мануальної терапії від Вроцлавської 
FizjoAcademia «Суглобові, м’язові та фасціальні техніки» та 
функціональної фізичної терапії у неврології, протибольова 
терапія фасціальних дисторсій FDM та інші.

Втретє на Форумі буде експозиція з медичного туризму, 
на якій представники в цій галузі, а це провідні центри Укра-
їни та з-за кордону (Kopalnia Soli Wieliczka, Bristol Art&Medical 
Spa, Медичний центр фізичної терапії та медицини болю 
“Інново”, Реабілітаційний центр «Модричі» та ін.) запропо-
нують відвідувачам унікальні методи діагностики, реабіліта-
ції та лікування.

В рамках науково-практичних конференцій, круглих сто-
лів та семінарів будуть обговорені мульти-дисциплінарні під-
ходи до вирішення проблемних питань в різних галузях ме-
дицини.

Вперше в рамках Форуму та виставки буде представлено 
експозиції польських фірм Люблінського воєводства, які не 
тільки презентуватимуть новинки на експозиції, візьмуть 
участь в наукових заходах, а й дадуть пропозиції для україн-
ських фірм по налагодженню співпраці.

Тематичні дні форуму:
4 квітня – Науково-практична конференція «Медикамен-

тозна алергія: мульти-дисциплінарний підхід»
4 квітня – Науково-практична конференція «дорожня кар-

та впровадження ISO-15189 в роботу клініко-діагностичних 
лабораторій»

4 квітня – Круглий стіл «Протидія неінфекційним захво-
рюванням у сфері громадського здоров’я в Україні»

5 квітня – Науково-практична конференція «Сучасні ас-
пекти в комплексному підході до фізичної реабілітації»

5 квітня – Семінар «Комунікація з клієнтами поза медич-
ним закладом»

5 квітня – Засідання Товариства дитячих пульмонологів і 
алергологів. Досвід лікування бронхіальної астми у дітей в 
умовах соляних шахт «Wieliczka». Обговорення рідкісних 
клінічних випадків.

6 квітня – Симпозіум з міжнародною участю «Репродук-
тивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу»

ЛУЦИК БОГДАН ДМИТРОВИЧ
6 лютого 2017 року пішов з життя видатний учений, та-

лановитий лікар та педагог, організатор, чудова людина, док-
тор медичних наук, професор Луцик Богдан Дмитрович. 

Богдан Дмитрович народився 9 травня 1945 року у Льво-
ві. В 1970 році закінчив медичний факультет Львівського 
медичного інституту та почав працювати на кафедрі 
інфекційних хвороб Львівського медінституту: спочатку 
старшим лаборантом, а протягом 1971-74 рр. – асистентом. 
У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Ізоферменти альдолази в діагностиці вірусного гепатиту».

Впродовж 1974-76 років працював науковим співробітни-
ком у різних наукових установах Москви: Інституті вірусо-
логії, Університеті дружби народів. Повернувшись до 
Львова у 1976 році, Богдан Дмитрович працював у науко-
во-дослідному секторі Львівського медінституту, лікарем 
інфекційної лікарні Львова, науковим співпрацівником 
Львівського НДІ епідеміології та мікробіології.

У 1981 р. повернувся на посаду асистента кафедри ін-
фекційних хвороб Львівського медінституту. Напрям нау-
кових досліджень цього періоду – використання імуноло-
гічного моніторингу для корекції лікування і прогнозування 
наслідків менінгоенцефалітів. У 1991 р. захистив доктор-
ську дисертацію на тему: «Клінічна іммунодіагностика, 
прогнозування і коррекція лікування бактеріальних менінгітів 
(менінгоенцефалітів)».

У 1992 р. отримав науковий ступінь доктора медичних 
наук, у 1993 р. – вчене звання доцента кафедри інфекційних 
хвороб Львівського медінституту.

У 1994 р. працював завідувачем курсу клінічної імуно-
логії кафедри терапії №2 Львівського медінституту, упро-
довж 1994-95 рр. – доцентом кафедри інфекційних хвороб 
Івано-Франківської медичної академії, протягом 1995-
2000 рр. – лікарем-імунологом Львівського обласного діа-
гностичного центру.

Упродовж 2000-2007 рр. обіймав посаду завідувача 
кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського 
національного медичного університету імені Данила Га-
лицького. Напрям його наукових досліджень у цей період: 
диференційна діагностика, клініка та лікування вірусних 
гепатитів; використання імунологічного моніторингу для 
корекції лікування і прогнозування наслідків хвороб, що 
передаються статевим шляхом; імунологічне обстеження 
хворих на стабільну стенокардію. У 2002 році отримав 
вчене звання професора кафедри клінічної лабораторної 

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

Õ²²² ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÔÎÐÓÌ ÒÀ ÕÕ²²² ÌÅÄÈ×ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ «ÃÀËÌÅÄ»
6 квітня – Практичний майстер-клас по новітніх техноло-

гіях в галузі реабілітації
 Цього року, вперше на Форумі, організатори представлять 

Новаторський проект «Стоматологічна клініка мрії» + «Зубо-
технічна лабораторія мрії» 2017, який запропонує кожному 
стоматологу чи інвесторові, котрий планує створення Стома-
тологічного чи зуботехнічного закладу

* інформаційну платформу консультацій, життєво необ-
хідних тому, хто сьогодні знаходиться у процесі планування 
кабінету\ клініки\ лабораторії; 

* міні-експозицію інтегральних комплексних рішень що-
до обладнання та функціонування максимально продуманого 
стоматологічного бізнесу.

Зокрема, проект презентує рішення для кабінету стомато-
логії дитячого віку, кабінету професійної гігієни, повний 
спектр обладнання для рентген-кабінету та у цифровій кім-
наті «Лабораторії мрії» три дні демонстрацій із виконанням 
практичних ортопедичних робіт. 

Буде надано можливість отримати знання та зробити пер-
ші кроки на працюючому обладнанні:

• із лабораторного та інтраорального 3D-сканування, 
• з CAD\CAM, 
• із підготовки фрезерувальних робіт, 
• з 3D-друку 
На відвідувачів очікує також і лекційна програма, колок-

віуми та майстер-класи.
Як завжди цікавою буде експозиція 8-ої спеціалізованої 

виставки «Стоматологічний ярмарок».

Детал ьна інформація на : www.galexpo.com.ua
www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum/

Урочисте відкриття Форуму – 
4 квітня 2017 року 0 10:00 год.

Місце проведення – м. Львів, вул. Коперника, 17 (Львів-
ський палац мистецтв)

Контактна інформація: (067) 6711436, (032) 2971369

Для участі у Форумі та виставці Ви можете зареєструватись 
на: www.galexpo.com.ua/galmed/

Проект організовано французькою неурядовою гро-
мадською організацією «Асоціація французько-укра-
їнської співпраці у сфері охорони здоров’я та фар-
мації» (ASFUDS) у співпраці з Світовою Федерацією 
українських лікарських товариств (СФУЛТ) та Україн-
ським лікарським товариством у Львові. До участі в 
Програмі запрошуються лікарі всіх спеціалізацій, фар-
мацевти й інші працівники сфери охорони здоров’я, сту-
денти, інтерни медичних університетів із числа громадян 
України. 

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

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
25 червня – Виїзд із м. Львів. Нічліг у готелі м. То-

рунь (Польща).
26 червня  – м. ГДАНСЬК (Польща) Культурна про-

грама. м. СОПОТ (Польща). Пляжний відпочинок. Нічний 
переїзд поромом з м. Гдиня (Польща) до м. Карлскруна 
(Швеція). Нічліг у каюті порому StenаLine

27 червня  – м. СТОКГОЛЬМ (Швеція). Культурна 
програма. Нічліг у готелі.

28 червня  – м. СТОКГОЛЬМ (Швеція). Медична та 
культурна програми. Нічний переїзд до Норвегії.

29 червня  – Національна норвезька туристична тра-
са Haugastol - Eidfjord (гірське плато Хардангервідда, 
водоспад Верінгфоссен, Ейдфйорд). м. БЕРГЕН (Нор-
вегія). Культурна програма. Нічліг у готелі.

30 червня  – Водоспад Сталхейм Фоссен. Ущелина 
Сталхейм. м. ГУДВАНГЕН. Круїз по Согне Фйорду 
(Гудванген-Флом) – факультативно. Екскурсія Флом-
ською залізницею Флом-Мірдаль-Флом – факульта-
тивно. Нічліг у готелі м. Осло (Норвегія).

1 липня – м. ОСЛО (Норвегія). Культурна програма. 
Нічліг у готелі.

2 липня – м. ГЕТЕБОРГ (Швеція). Культурна про-
грама. Нічліг у готелі м. Лунд (Швеція). 

3 липня – м. ЛУНД (Швеція). Медична та культурна 
програми. Нічний переїзд поромом з м. Карлскруна (Шве-
ція) до м. Гдиня (Польща). Нічліг у каюті порому StenаLine 

4 липня – Повернення до м. Львів. 

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

Крайній термін подання документів – 
1 травня 2017 року!

(або раніше в разі повного набору групи)

ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ТА ФАРМАЦІЇ
25 червня  – 4 липня 2017 року

діагностики. З 2007 р. перейшов 
на посаду професора цієї ж ка-
федри, де працював до 2015 року.

Від 2000 року Богдан Дмит-
рович був незмінним головою 
Львівської обласного осередку 
«Українського товариства клініч-
ної лабораторної діагностики», 
а також членом редколегії фахо-
вого журналу «Лабораторна діаг-
ностика».

За майже пів століття наукової діяльності Богдан Дми-
трович Луцик опублікував близько 200 наукових і навчаль-
но-методичних праць, серед них мо нографія, підручник, 4 
посібники, отримав патент і 2 автор ські свідоцтва на ви-
находи. Підготував 2 кандидатів наук.

Професор Богдан Дмитрович Луцик був високоосвіченою 
та високоінтелектуальною людиною, з великим творчим по-
тенціалом, широким колом наукових інтересів, що давало 
йому можливість бути успішним діагностом та лікарем. Світ-
ла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях його учнів, 
друзів, колег та численних пацієнтів, чиє життя він врятував.

Висловлюємо глибоке співчуття родині покійного.
Колектив кафедри клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького
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