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(Ãåíð³ Ìàðø – àíãë³éñüêèé íåéðîõ³ðóðã, ïðîôåñîð) 

Церква навчає, що життя і фізичне здоров’я є цінним 
добром, даним Богом. Ми повинні про них розумно 

дбати, враховуючи потреби інших і потреби загального добра. 
Медична галузь є невід’ємною частиною такої турботи про 
інтегральність людського життя і здоров’я. Справді, головним 
завданням лікаря з давніх-давен було дбати про здоров’я па-
цієнта. Однак, за останні десятиліття стан змінився і, оскіль-
ки деякі люди готові платити велику ціну за власне здоров’я, 
медицина стала також індустрією, яка може приносити вели-
кі прибутки, а медичний працівник із лікаря часто перетво-
рюється у менеджера чи навіть стає виконавцем цілком про-
тилежної своєму покликанню функції, наприклад, у випадку 
абортів чи евтаназії.

В сьогоднішньому світі лікар потребує міцної моральної 
опори, «світла розуму і просвітлення духа», щоб давати від-
повідь на виклики і питання, які ставить перед ним сучасний 
світ. Етика і здоров’я тісно взаємодіють, перебуваючи при 
цьому у залежності від розвитку науки і техніки, з одного 
боку, та суспільної еволюції, – з іншого, постійно співвідно-
сячись із цінністю людської особи та моральними цінностями, 
що пов’язані з особистим життям. Саме для згуртування тих 
медичних працівників, які прагнуть жити відповідно до влас-
ного сумління та науки святої Церкви у Львові було створено 
Асоціацію лікарів-католиків,

Але не тільки для того, щоб самим вводити у життя осно-
вні постулати морального вчення Церкви, а й популяризувати 
і свідчити власним життям перед колегами, оскільки сфера 
охорони здоров’я потребує етики. Від працівників системи 
охорони здоров’я сучасне суспільство вимагає не лише чіт-
кого виконання посадових обов’язків, а й відповідального 
ставлення, яке насамперед проявляється у розумінні та пра-
вильному тлумаченні хворої людини. 

Науково-технічний раціоналізм відкидає Божий задум щодо 
життя, не бачить залежності природи від Творця. І тому лю-
дина, живучи так, «ніби Бога не було», втрачає не тільки таєм-
ницю Бога, але також і таємницю світу і свого існування». 
Підтвердження цього знаходимо в даних державної статис-
тики. 15 років тому щороку Україні до абортів вдавалося 
більше 1,5 млн. жінок, а 2.5 млн. вбивали своїх зачатих дітей 
заживаючи оральні контрацептиви та користуючись маткови-
ми спіралями. Вказані показники підтверджують, що в Украї-
ні, на жаль, аборти і контрацептивні середники, залишаються 
єдиними з методів регуляції народжуваності. Більше 10 років 
тому Святіший Отець Іван Павло ІІ підтвердив вартість та 
недоторканість людського життя, з огляду на небезпеки, що 
нині йому загрожують, і у світ вийшла Папська Енцикліка 
«Євангелія Життя». Вона стала рішучим і однозначним під-
твердженням вартості та недоторканності людського життя, 
а водночас полум`яним закликом в ім`я Боже до всіх і кожно-
го: шануй, бережи, люби життя і слугуй життю – кожному 
людському життю! 

На наше глибоке переконання досвід країн цивілізованого 
світу переконливо показав, що основними засобами зниження 
числа переривання вагітності і використання жінками контра-
цептивів є широко організована служба природного плануван-
ня родини, яка навчає жінок попередженню вагітностей мето-
дами, які дозволені Церквою. Прикладом в цьому послужила 
Польща, яка займає 94 місце в світі по кількості абортів на 
1000 жінок фертильного віку, в той час як Україна 3 місце.

Слід сказати, що тільки повага до життя може захищати 
і забезпечувати найцінніші й найпотрібніші для суспільства 
вартості – демократію та мир. Не може існувати істинної де-
мократії, коли не визнається гідність кожної людини і не ша-
нуються її права. Нова культура любові і солідарності, які 
слід розвивати, можуть слугувати справжньому благові люд-
ського суспільства. Очевидно, кредом цієї культури є вчення 
Церкви: «Людське життя є святе… Сам Бог є Господарем жит-
тя від початку і до кінця, і ніхто, ні за яких обставин не може 
привласнити собі права знищення людської істоти». А хто 
піднімає руку на життя людини, той почасти зводить руку на 
самого Бога. У 1992 році ми з однодумцями створили громад-
ську організацію «Інститут захисту життя», яка включилася 
у справу поширення католицької моральної доктрини в ме-
дицині та суспільстві нашої країни, а однією з перших її справ 
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була підготовка інструкторів 
із природного планування 
родини (ППР). Наші викла-
дачі, оволодівши знаннями з 
ППР різних європейських 
шкіл, йшли в ногу зі спеціа-
лістами з інститутом родини 
УКУ. Тільки за перші два 
роки ми підготували 135 інструкторів з ППР для церков різних 
конфесій, нами було видано підручник «Планування сім’ї, 
природні методи регуляції зачаття» та інші матеріали для 
освоєння ППР.

Лікарі у суспільстві творять цілком унікальну верству ін-
телігенції, оскільки мають безпосередній вплив на сприйман-
ня і розуміння поодинокими людьми самих себе та їх став-
лення до життя, оцінки його вартості. Діяльність лікарів, на 
відміну від інших професій, не обмежується виключно ви-
конанням фахових обов’язків у робочий час. На початку своєї 
діяльності вони складають символічну «клятву Гіппократа», 
яка, однак, має не тільки символічні, але і юридичні наслідки. 
Лікар зобов’язаний надавати медичну допомогу в будь-який 
час і в різних обставинах, тому радше варто говорити не стіль-
ки про лікарську професію, скільки про покликання лікаря. 
Лікарі впливають безпосередньо на людину в її сокровенній 
індивідуальності, маючи доступ до тіла та вирішуючи про 
шляхи осягнення нею здоров’я. Тому лікарі, не дивлячись на 
багато претензій, які суспільство перед ними ставить, зали-
шаються шанованими та впливовими членами суспільства.

Лікарю сучасності завдяки науковій медицині та розвитку 
медичних технологій належить вирішувати не тільки питання 
життя і здоров’я, але також питання життя-смерті, відношення 
до душі чи ставлення до вічності або Бога. Згідно із даними, 
які наводяться у спеціальній літературі, «Україна перейняла 
традиції Радянського Союзу, тому тут сформувалася своєрід-
на «абортивна культура». Організаційна структура надання 
медичної допомоги жінкам, зорієнтованим на здійснення 
абортів, розробку нових методик цього медичного втручання, 
підготовку спеціальних медичних кадрів – створення сприят-
ливих умов для здійснення абортів і сприйняття їх як нор-
мального соціального феномену». Зараз в Україні щороку 
здійснюється до 700 тисяч абортів. Це впливає на формування 
так званої «культури смерті», яка не вважає людське життя 
святим і дарованим Богом, що має негативний вплив також 
на інші ділянки суспільного та культурного життя народу. 
Думки ж і переконання лікарського співтовариства мають на-
багато ширший засяг і стосуються питання контрацепції і 
репродуктивних технологій, здорового способу життя, турбо-
ти про здоров’я індивідуумів, консервативного чи оператив-
ного лікарського втручання, ставлення до немочі і старості і, 
врешті, відповідного трактування закінчення життя (наприклад 
дискусії про природну смерть чи евтаназію). Всі ці питання 
формують ставлення до життя не тільки медичних працівни-
ків, але й усього суспільства. Таким чином, можемо ствердити, 
що стиль формування майбутніх лікарів, їхнє глибоке розу-
міння свого покликання, прийняття і переживання на духов-
ному рівні моральних засад, відповідальність і жертвенна 
практика в царині медицини впливає на формування здоро-
вого світогляду інших частин українського суспільства.

Знаємо, що хвороби та страждання, що їх супроводжують – 
проблема для людей усіх часів. У Старому Завіті хвороба – стан 
слабкості і немочі, які проявляються насамперед у зовнішніх 
феноменах: рани чи виразки на шкірі, поранення, переломи, 
гарячка чи збудженість. «У світі, де все залежить від встанов-
леної Богом причинності, хвороба – виняток. Неможливо не 
вбачати в ній караючої руки Божої». Релігійне почуття люди-
ни мимоволі встановлює зв’язок між хворобою і гріхом.

У старозавітних часах люди високо оцінюють роль медиків 
у житті суспільства: «Вшановуй належно потрібного тобі лі-
каря, бо й він існує з Господньої установи: від Всевишнього – 
здатність лікаря, а й цар його обдаровує. Голову лікаря знання 
його звисочують, тож і з боку вельмож йому подив належить-
ся. Господь із землі ліки виводить, і розумний муж не нехтує 
ними» (Сир.38,1-4). Але для отримання зцілення передовсім 
потрібно звертатися до Бога, бо він – Владика життя.

(Продовження в наступному номері «НЗ»)
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Життя людське – це тісне переплетіння високої духов-
ності та приземленого прагматизму, святого та гріш-

ного. На жаль, часто забуваємо по те, що лише духовність 
робить нас не простим нomo, а homo sapiens, а голий прагма-
тизм приземлює людину до істоти. У цій публікації представ-
лено думки наших читачів, колег, почуте у розмовах про 
окремі аспекти нашого сьогодення, про святе та грішне, ви-
соке та земне у реаліях нашого життя.

Добро чи зло всього, що робиться, залежить від того, на-
скільки ці дії корисні або ж шкідливі для суспільства. Якщо 
керуватись цією думкою Вольтера, то цілком очевидним є те, 
яку оцінку можна дати стабільним реформам та їх імітації, 
які тривають в Україні. Реалії нашого життя свідчать, що під 
обманливою обгорткою благих намірів триває занепад еко-
номіки, руйнуються медицина, освіта та наука, культура, 
стрімко падає рівень життя більше 90 відсотків нашого на-
селення на тлі появи в Україні нових мільйонерів та мільяр-
дерів. Не можна не погодитись із тим, що на території Украї-
ни йде війна і тому слід затягувати паски. Але не можна 
погодитись із тим, що затягувати паски доводиться не всім! 
Для прикладу – зростають зарплати чиновників на відпові-
дальних посадах, але чи відповідальність будь-якого клерка, 
міністра, прокурора, борця з корупцією можна порівнювати 
з відповідальністю пересічного лікаря за життя його пацієнта!? 

Що для людини є найважливішим? Звичайно, що збере-
ження здоров’я, а отже і життя. При здоровому глузді ні окрема 
особа, ні суспільство в цілому не економитимуть на його збе-
реженні. Здоров’я кожного – складова частина здоров’я нації, 
рівень якого в свою чергу є визначаючим для економічної та 
оборонної міцності держави. Саме тому, згідно Основ ного 
Закону України конституційним обов’язком влади є забезпе-
чення збереження життя та здоров’я населення, можливості 
отримання ним освіти, роботи та створення умов для життя, 
яке достойне людини. 

На жаль, вже не один рік робляться потуги в протилеж-
ному напрямі – стараються поправити результати недолугої 
економічної політики за рахунок радикального скорочення 
видатків на охорону здоров’я. Тобто над святим – здоров’ям 
людини, домінуючим стає прагматичне – гроші. Скорочуєть-
ся мережа лікувальних закладів, стали «не підйомними» ціни 
на ліки тощо. В цьому році заплановано на 25% скоротити 
кількість ліжко-місць. До речі, у РФ в результаті аналогічного 
скорочення вже минулого року смертність вперше за останні 
роки перевищила народжуваність. Може нашим реформаторам 
медицини вартувало б звернути увагу і на те, що експерти 
ВООЗ ще у 2003 році за результатами масштабних досліджень 
доказали, що скорочення кількості лікарняних ліжок доволі 
часто провадить до зростання видатків на медицину. Але у 
головах наших реформаторів домінує прагматизм – скороти-
мо, закриємо, ліквідуємо, а там буде видно… За словами 
В.Гройсмана, уряд не запропонував стратегії реформування 
медицини, не запропонував жодної базової моделі, котра б 
виводила охорону здоров’я на якісно новий рівень. Про аб-
солютну незацікавленість реформаторів у покращанні нашої 
системи охорони здоров’я яскраво свідчить ситуація із ви-
рішенням проблеми трансплантології на законодавчому рівні. 
Відповідні законопроекти вже покрились пилом, а українці 
змушені сотнями тисяч доларів збагачувати зарубіжну меди-
цину, звертаючись за допомогою у Білорусь, Польщу, інші 
країни. На жаль, сьогодні здоров’я стає для людей найдо-
рожчим і в грошовому еквіваленті. Не є секретом, що якщо 
відкинути всю риторику довкола багаторічної балаканини про 
реформування медицини, все зводиться до банальної економії 
коштів за рахунок кардинального погіршення ситуації в сис-
темі охорони здоров’я. Шляхом такого реформування можна 
суттєво поправити показники захворюваності, бо більшість 
хворих вимре, поправити наповнення Пенсійного фонду, бо 
людей старшого віку стане набагато менше. При цьому не 
зважають на те, що такі діяння йдуть врозріз із елементарним 
гуманізмом, із Заповідями Божими, бо грішне витісняє святе! 

Дивує те, що наша медична громада, активна учасниця 
революції Гідності та медичної служби в АТО, у своїй біль-
шості якось доволі пасивно реагує на реформаторські потуги 
чиновників від медицини. Активність з’являється лише у ви-
падках, коли заходить мова про «оптимізацію» конкретного 
лікувального закладу, тобто його ліквідацію та загрозу звіль-
нення персоналу.

Навіть якщо допустити, що під красивим фантиком ре-
формування системи охорони здоров’я виявиться і справді 
цукерка, наївно розраховувати, що від цього життя в Україні 
солодшим стане. Ложка меду у бочці дьогтю погоди не зробить.

Д-р Іван ЛУЦЬ – президент Асоціації лікарів-католиків 
України, член Папської Академії Життя
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«Я все був тої гадки, що …на 
людей, котрі весь свій вік б’ють 
у морду здоровий розум і при-
родні його потреби – по-моєму 
нема ради, як також мордобиття.»

(Із листа Івана Франка
 до М. Павлика)

2016 Ð²Ê – Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Бо не кращі справи і в цілому в нашій медицині. Чуємо 
про досягнення окремих наших медиків та вчених, випадки 
їх стажування закордоном, але ж це крапля в морі. Не ви-
тримують критики занадто формалізована система післяди-
пломної освіти, не завжди вдалі новації в системі додиплом-
ної медичної освіти, зокрема, необґрунтоване захоплення 
тестуванням, замість прищеплення майбутнім лікарям еле-
ментарних засад клінічного мислення тощо. Від багатьох не-
виправданих новацій в медичній освіті врешті відмовились, 
але скільки шкоди вже завдано у підготовці медичних кадрів. 
Де пересічний лікар, який дійсно щиро бажає підвищити свою 
кваліфікацію, в т.ч. за кордоном, може взяти на це кошти при 
найнижчій в світі зарплаті українських медиків?! Цікаво, якщо 
він все-таки знайде пару тисяч євро для стажування за рубе-
жем, чи не доведеться йому давати свідчення правоохоронцям 
про те, звідки в рядового лікаря такі гроші!? Звинувачення 
медиків в корупції стало вже звичним, особливо для тих, ко-
му заради їх чесності влада стабільно підвищує заробітну 
плату, плануючи за допомогою ЄС навіть створити спеціаль-
ний фонд для підвищення зарплати чиновництву! Бо, бачте 
лише так можна забезпечити їх чесність!? Тобто, чесність у 
нас купується?! От і маємо ще одне грішне понад святим! 

Але якби ж то проблема була лише у медицині! Нинішня 
доба не особливо корисна для національної науки та освіти, 
нашої культури, хоча б із-за дивовижної фінансової скрути, 
в яку поставлена інтелігенція. Окрім зусиль влади в цьому 
заслуга і глобалізації, при якій втрачається національне люд-
ське обличчя. Нижчі від прожиткового мінімуму студентські 
стипендії відбивають бажання молоді до здобуття освіти. Зате 
і для студентів, і для їх викладачів, для науковців обіцяють 
безвізовий режим - їдьте за кордон, працюйте там на непре-
стижних роботах та субсидуйте українську економіку, зокре-
ма, офшорні транші нуворишів. 

Що можна сказати про якість нашої шкільної освіти? Без 
масового репетиторства випускники шкіл не мають шансів 
успішно пройти ЗНО. Про це відомо кожному, але чи щось 
робиться для виправлення ситуації. На грані руйнації про-
фесійно-технічна освіта через спробу перекласти її фінансу-
вання на плечі місцевої влади, яка і так ледь зводять кінці з 
кінцями. Поголовне репетиторство, яке є свідченням зане-
паду шкільної освіти, що ще недавно була однією із кращих 
у світі, чомусь не дуже хвилює владу. Її більше хвилює за-
велика, на її думку, кількість шкіл, кількість науковців, тому 
й урізають кардинально бюджетні витрати на науку, замахну-
лись на ліквідацію академічної науки, зокрема НАН України, 
обмеження кількості науковців у вузах. Останнє якось не 
в’яжеться із декларованими намірами зосередити наукові до-
слідження в університетах. Нещодавно запроваджено обов’яз-
кове для отримання наукового звання володіння англійською 
мовою на рівні «в-2». Хіба сьогодні у наших школах та вузах 
(крім філологічних спеціальностей) так навчають іноземним 
мовам, що ними можна вільно володіти? Недарма ж відміни-
ли ЗНО знання іноземних мов. В Україні 2016 рік оголошено 
роком англійської мови, очевидно повівшись на те, що на За-
ході, як вказує відома мовознавець, професор ЛНУ ім. І.Фран-
ка Роксолана Зорівчак, «з’явилася теорія так званої мовної 
справедливості, за якою глобалізований світ заслуговує на 
одну мову – англійську. Наші науковці не суперечать цій жах-
ливій теорії, вбивчій для будь-якої національної гідності… 
Майже повна відмова від німецької, французької мов знижує 
інтелектуальний рівень інтелігенції в Україні». Не виключе-
но, що наступний рік може бути оголошеним роком китайської 
мови… За які кошти претенденти на отримання звання до-
цента чи професора повинні освоювати вищий рівень воло-
діння англійською мовою, за які кошти мають обов’язково 
публікуватись в іноземних журналах, проходити стажування 
за кордоном, отримуючи, та й то не завжди вчасно, свої мізер-
ні зарплати. Для здобуття грантів потрібно мати відповідну 
сучасну матеріально-технічну базу для наукових досліджень. 
Не секрет, що здобувачам наукових ступенів доводиться про-
водити дослідження за власні кошти. До речі, якщо вже гово-
рити про знання мов, то багатьом нашим науковцям насам-
перед вартувало б покращити свої знання рідної державної 
мови. Бо як говорив Томас Манн, «мова – людська відпові-
дальність за свій народ, за збереження його індивідуальних 
рис перед лицем людства». А Кобзар закликав і чужому нау-
чатись, й свого не цуратись. Якби ж то в Україні після росія-
нізації не почалась англізація мови. 

Отже, як бачимо, сьогодні у нас святе подавляється гріш-
ним, тому і маємо, як вважають соціологи, своєрідну суспіль-
ну шизофренію, бо декларуються високі ідеали, а творяться 
ниці діла.

Зеновій МАСНИЙ 

(Закінчення. Початок на стор. 1)
ÑÂßÒÅ ÒÀ ÃÐ²ØÍÅ

Під такою назвою нещодавно на базі Львівської Кому-
нальної міської дитячої клінічної лікарні відбулася 

чергова – вже 11, науково-практична конференція з міжна-
родною участю. Окрім медиків Львівщини, у ній взяли участь 
колеги ще із 6 областей, науковці із Києва та Вінниці. Вже 
вп’яте за час проведення таких конференцій було встановле-
но телеміст з американськими вченими.

Безумовно, нашим читачам буде цікаво ознайомитись із 
основними тезами наукових доповідей, які було представле-
но науковцями та практичними лікарями на основі розбору 
клінічних випадків у дітей. 

Завідувач кафедри педіатрії і неонатології ФПДО ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, професор Ю.Коржинський, ознайо-
мивши слухачів із можливими контраверсіями, пов’язаними 
із лактозною недостатністю, застеріг від випадків гіпердіаг-
ностики цієї патології. Адже можливими варіантами є вро-
джена алактазія, генетично зумовлена первинна гіполактазія, 
яку потрібно розглядати як фізіологічне явище, зворотна 
вторинна гіполактазія та минуща гіполактазія у недоношених 
дітей. В діагностиці основним є генетичне тестування, а при 
виявленні гетерозиготних генів можливими є різні трактуван-
ня. Доповідач наголосив на тому, що вторинна непереносимість 
лактози у немовлят та дітей раннього віку може спостерігатись 
після хіміотерапії, діареї, а також при хворобі Крона, гель-
мінтозах, целіакії.

Про клінічні випадки та доведені закономірності, пов’язані 
з корекцією дисбіотичних порушень у дітей, розповіла про-
фесор Н.Токарчук із кафедри педіатрії Вінницького націо-
нального медичного університету ім. М.Пирогова. Окреслив-
ши проблему, вона детально продемонструвала алгоритм 
діагностичного пошуку на прикладі 20-тимісячного пацієнта 
з вперше діагностованою целіакією і низкою клінічних синд-
ромів. Було представлено способи їх корекції та проведено 
аналіз підходів і можливих помилок у таких випадках.

 Професор кафедри дитячих та підліткових захворювань 
НМАПО ім. П.Шупика М.Денисова, яка є віце-президентом 
Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів Украї-
ни, у своєму виступі звернула особливу увагу на рекоменда-
ції Європейського товариства педіатричної гастроентерології 
щодо хвороби Крона у дітей. Практичним лікарям було вка-
зано на те, що відсутність характерних ознак цієї патології – 
запалення, в т.ч. абдомінальних болів, а також діареї, не вик-
лючає наявності хвороби Крона. Натомість її єдиною ознакою 
може слугувати затримка фізичного та статевого розвитку 
ди тини. Було представлено клінічний випадок виявлення хво-
роби Крона у підлітка в процесі оперативного втручання при 
підозрі на гостру хірургічну абдомінальну патологію, а також 
висвітлено принципи лікування пацієнта з цією хворобою.

Вельми повчальним було висвітлення клінічного прикла-
ду функціональної диспепсії в дитячому віці. У доповіді за-
відувачки відділом гастроентерології ДУ «ІПАГ НАМНУ», 
к.м.н. Н.Чернеги йшлося про 10-річну дівчинку, у якої на тлі 
різко зниженого апетиту, постійних абдомінальних болів, 
діареї та низки спричинених ними неврологічних проблем 
відзначалось відставання у фізичному розвитку. У цієї хворої 
в результаті докладного обстеження було виявлено синдром 
подразненого кишківника, жировий гепатоз, недиференційо-
вану дисплазію сполучної тканини, елерсоподібний фенотип, 
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мітохондріальну недостатність, дистрофію. Доповідач під-
креслила, що не можна вважати синонімами анорексію, яка 
є психічним захворюванням, та відставання у фізичному роз-
витку, що може бути проявом статури особи або одним із 
симптомів низки соматичних захворювань, і наголосила на 
необхідності проводити диференціацію в процесі обстеження 
та встановлення діагнозу, оскільки різні діагнози вимагають 
відповідно вибору різного лікування.

Завідувач Київського міського дитячого гастроцентру к.м.н. 
Н.Зайцева представила «Клінічні портрети лактазної недо-
статності у дітей», при цьому підкресливши, що така патоло-
гія піддається успішному лікуванню шляхом замісної терапії 
ферментом лактази лишу у випадках вчасної діагностики.

Під час телемосту у режимі он-лайн професор педіатрії, 
мікробіології та молекулярної генетики, директор відділу 
гастроентерології дитячого шпиталю у американському міс-
ті Пітсбург Марк Е. Лоу розповів про дилеми у менеджменті 
хронічного панкреатиту в дитячому віці. Він вказав, що при 
цій патології є незворотне пошкодження підшлункової зало-
зи із втратою функцій. Говорячи про особливості діагностики, 
доповідач наголосив на змінах при візуалізаційних методах 
дослідження та генетичних дослідженнях. Було представлено 
2 клінічні випадки, ефективним у лікуванні яких було лише 
хірургічне втручання – корекція обструкції або анатомічних 
причин, часткова корекція із дренажем, тотальна панкреатек-
томія з пересадкою автоострівцевих клітин. 

У доповіді директора відділу гастроентерології езофагаль-
ного центру дитячої клініки Парк-Рідж у Чикаго Тірумажисай 
С. Ґунасекарана детально висвітлено прояви гастроезофаге-
альної рефлексної хвороби у дітей та її екзостравохідних 
проя вів. Доповідач застеріг спеціалістів щодо можливого ви-
никнення життєво небезпечних проявів при ендоскопічному 
обстеженні хворих при наявності у них еозинофільного езо-
фагіту. Він також розповів про 2 клінічні випадки гострої 
виразки стравоходу, поява якої в одного підлітка була зумов-
лена вживанням ліків від акне, а в іншого – герпесвірусною 
інфекцією. Було задано чимало запитань, зокрема, щодо мор-
фологічної верифікації еозинофільного езофагіту, його ліку-
вання та запобігання його виникненню під впливом негатив-
ного впливу ліків. 

Не можна не погодитись із пропозицією головного лікаря 
КМДКЛ Д. Квіта надалі проводити такі конференції двічі на 
протязі року, тобто синхронно із сезонними загостреннями 
гастроентерологічної патології. Це дозволить «тримати спе-
ціалістів в тонусі». З цією пропозицією перегукується і дум-
ка головного педіатра УОЗ Львова Б.Остальського про те, що 
такі конференції – невід’ємна частина безперервної після-
дипломної освіти лікарів та вдосконалення їх кваліфікації. 
Слід відзначити, що у залі на протязі всієї конференції було 
доволі багато студентів-медиків, яких ніхто не зобов’язував 
там бути, від них прозвучали запитання до доповідачів, що 
засвідчило їх зацікавленість предметом обговорення. Це на-
вело на роздуми відносно причин малої чисельності студен-
тів на навчальних лекціях. Може причина криється не тільки 
у можливості вільного відвідування студентами лекцій?

Матеріал підготував Зеновій МАСНИЙ
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÷èçíÿíèõ ìåäèê³â, ïðåêðàñíèé, âèçíàíèé ó ñâ³ò³, â÷åíèé-êë³í³öèñò, â³äîìà ãðî-
ìàäñüêà ä³ÿ÷êà – ïàòð³îòêà, ìåöåíàò, ïîïóëÿðíèé àâòîð-âèêîíàâåöü ï³ñåíü â 
æàíð³ àâòîðñüêî¿ ï³ñí³. Âè ïðîÿâèëè ïîäèâó ã³äí³ ìóæí³ñòü, ãåðî¿çì òà æåðòîâí³ñòü, 
ÿê îäèí ³ç î÷³ëüíèê³â ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Ìàéäàíó â áóðåìíèé ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³ä-
íîñò³, îðãàí³çàòîð ³ êåð³âíèê «Öåíòðó êîîðäèíàö³¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïîðàíåíèõ íà Ìàé-
äàíàõ Óêðà¿íè». Ñüîãîäí³, áóäó÷è Íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, äîêëàäàºòå íå 
ìåíø ãåðî¿÷íèõ çóñèëü äëÿ ïîêðàùàííÿ ñèòóàö³¿ ó íàø³é ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ñòàðàºòåñü íå äîïóñòèòè ¿¿ îñòàòî÷íîãî çíèùåííÿ. Ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî 
çäîðîâ’ÿ òà òâîð÷îãî çàïàëó íà ìíîã³¿ ë³òà, ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó Âàø³é æåðòîâí³é 
ïðàö³, ñïðÿìîâàí³é íà çàõèñò íàðîäíîãî çäîðîâ’ÿ âî ³ì’ÿ ðîçêâ³òó Óêðà¿íè, ñòàíîâ-
ëåííÿ òà çì³öíåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè!

Õàé ó æèòò³ Âàì çàâæäè êâ³òíóòü âèøí³, 
Öâ³òå áóçîê ³ ïàõíå ñ³íîæàòü… 
Õàé Âàì äàðóº ³ç íåáåñ Âñåâèøí³é 
Ñâîþ âåëèêó, ùåäðó áëàãîäàòü! 

Ùîá íå áóëî í³ ñìóòêó, í³ ïå÷àë³,
Ùîá äîëÿ Âàñ ëþáèëà ïîâñÿê÷àñ,
² ùå ñòî ë³ò Âàñ ñòàð³ñòü îáìèíàëà,
À Âàøà ìóäð³ñòü ðàäóâàëà íàñ!

ÕÐÎÍ²ÊÀ
• На чергових засіданнях Головної управи УЛТ у Львові розглянуто питання участі  товариства у «Львівському медично-

му форумі» 13-15 квітня. Рекомендовано до прийняття в члени товариства нових осіб згідно із поданими  заявами. Обгово-
рено питання біжучої діяльності товариства та його Головної управи.

• В Києві на засіданні Правління ВУЛТ  заслухано питання про законодавчі ініціативи Комітету Верховної Ради з питань 
охорони здоров’я. Йшлося про підготовку  до Конгресу СФУЛТ, про наміри створення  регулярного видання ВУЛТ на  осно-
ві часопису «Народне здоров’я». Представлено доповідь «Роль громадськості у підвищенні стійкості системи  охорони здоров’я 
в  умовах військових дій і наростання міграційних процесів».

• Національною лікарською  радою України проведено «круглий стіл» «Війна, міграція: виклик для охорони здоров’я».  
Обговорено проект створення Ліги  лікарів-експертів.
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Як часто ми зустрічаємо у ЗМІ, чуємо на вулиці, від 
знайомих слово «стрес»… Здається, сучасна людина 

постійно знаходиться в стані хронічного стресу. Але чи справ-
ді це так? Наскільки стрес шкідливий для нашого організму 
і як його уникнути? 

Дати відповідь на ці непрості питання спробували учас-
ники конференції «Еустрес та дистрес: Від тріади Сельє до 
сучасних здобутків (до 80-ліття концепції Ганса Сельє)». 
Конференція проведена спільно зусиллями Лікарської комісії 
Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Українського 
Католицького Університету, Українського Лікарського Това-
риства та Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького. 

Професор Оксана Заячківська (ЛНМУ) розповіла присут-
нім про життя та непростий науковий шлях видатного фізіо-
лога, який першим застосував термін «стрес» (навантаження, 
яке спричинює деформацію) в медицині. Згідно концепції 
Сельє, стресом є реакція організму на вплив 2-х і більше стре-
сових чинників (фізичних, хімічних, акустичних, соціальних), 
що в складних випадках характеризується появою тріади 
симптомів: гіпертрофія кори наднирників, атрофія тимусу та 
лімфатичних вузлів і виразкові ураження шлунково-кишко-
вого тракту. До факторів, які підвищують ризик виникнення 
стресу відносяться малорухливий спосіб життя, неправильне 
харчування, перевтома. Експеримент, проведений на кафедрі 
фізіології ЛНМУ показав, що у потомства самиць щурів, які 
харчувались не раціонально, стрес викликав незворотні зміни 
значно раніше, ніж у тварин контрольної групи.

Із доповідей професора ОлександраКіцери, доцента Олек-
сандра Кіцери (ЛНМУ) та професора Олександра Кожухара 
(НУ “Львівська політехніка”) учасники конференції дізна-
лися про способи подолання стресу, зокрема акустичного. 
Адже в умовах війни зараз все частіше зустрічається таке 
явище, як посттравматичний стресовий синдром. Вставлено, 
що специфічні звукові та світлові подразники, якщо застосо-
вувати їх з певною частотою, здатні впливати на біоритми 
мозку, покращувати мозковий кровоплин, підвищуючи таким 
чином розумову активність, знімаючи втому та формуючи 
резистентність до стресу. Саме так працює прилад для фото-
тригерування, який створено науковцями НУ «Львівська по-
літехніка». Відмінність його від аналогічних полягає у тому, 
що струм низької напруги не пропускається через мозок па-
цієнта, а також у можливості контролювати стан мозкової 
активності за допомогою спеціального датчика.

Доктор Орест Сувало із Львівської обласної клінічної 
психіатричної лікарні розповів про проект Інституту Психіч-
ного Здоров’я УКУ “Справитися з травмою війни”, метою 
якого було підвищити рівень знань про проблему посттрав-
матичного стресового розладу серед населення та допомогти 
тим, хто пережив психотравмуючі події. В рамках проекту 
було створено сайт «Простір Надії» (http://prostirnadii.org.ua/), 
на якому розповідається як допомогти собі і близьким подо-
лати наслідки травм, а також де можна отримати якісну фа-
хову допомогу. На сайті є сторінка для фахівців у сфері ме-
дичного здоров’я із посиланнями на інформаційні джерела 
та описами останніх наукових досліджень. Також активно 
розповсюджуються фото- і відеоматеріали, посібники з реко-
мендаціями щодо першої психологічної допомоги та роботи 
з дітьми, які зазнали психічних травм внаслідок війни. 

Олена АДАМОВИЧ,
член ЛК НТШ

Діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний 
комплекс «Ріксос-Прикарпаття» розташований в еко-

логічно чистій, мальовничій зоні передгір’я Східних Карпат 
в місті Трускавці – всесвітньо відомому бальнеологічному 
курорті з цілющими мінеральними водами, різноманітними 
за хімічним складом та ступенем мінералізації.

Зручне залізничне та автобусне сполучення зі Львовом, 
безпосередня близькість до Львівського міжнародного аеро-
порту – лише 105 км! – роблять курорт привабливим для від-
почивальників не тільки з усієї України, а й для іноземних 
гостей.

В оздобленні прекрасних гірських пейзажів, велично роз-
містившись на пагорбі, елегантна білосніжна будівля «Ріксос-
Прикарпаття» і її вишуканий інтер’єр з використанням мар-
муру світлих кольорів, зручні меблі, безліч живих квітів 
створюють атмосферу затишку та комфорту. Тут ідеальні 
умови для відпочинку та оздоровлення!

Власна територія комплексу, що межує з міським парком, 
становить 12 га. Його інфраструктура відповідає міжнародним 
стандартам 5* і включає готель на 359 номерів восьми різних 
категорій, сучасний медичний центр, власний бювет міне-
ральних вод, два ресторани різного формату («шведська лінія» 
та à la carte, в яких можна скуштувати страви європейської 
кухні, а також за порадою лікаря-дієтолога харчуватись за 
індивідуальною дієтою), літній ресторан, 6 барів. До послуг 
гостей SPA-центр з міні-аквапарком, саунами та лазнями, ак-
вазона під відкритим небом з 25-метровим басейном, водя-
ними гірками, джакузі, дитячим басейном. Тренажерний зал, 
розважальний центр з боулінгом і більярдом, тенісні корти, 
дитячий клуб та дитячий ігровий майданчик – все для актив-
ного відпочинку на будь-який смак. Впродовж усіх шкільних 
канікул працює «Rixos Camp» – табір для дітей від 6 років, 
які відпочивають разом з батьками. Досвідчені фахівці орга-
нізовують дозвілля дітей, дають можливість їх батькам більше 
уваги приділити власним бажанням та потребам, наприклад, 
пройти обстеження чи курс лікування, насолодитись релак-
суючими та омолоджуючими процедурами. Три конференц-
зали прекрасно підходять для проведення корпоративних 
заходів та конференцій.

У «Ріксос-Прикарпатті» оптимально можна сумістити від-
починок, лікування і оздоровлення. Медичний центр комп-
лексу пропонує діагностику, спеціальні лікувальні та реабі-
літаційні програми, оздоровчі процедури, включаючи фізіо-
терапію і бальнеологію. Новітні технології вітчизняної 
курортології ефективно поєднуються з кращими світовими 
досягненнями медицини. Сучасно обладнана клініко-діагнос-

 • Äæåðåëà çäîðîâ’ÿ
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тична лабораторія виконує широкий спектр досліджень та 
аналізів.

Для гостей, які мають заздалегідь сформовану мету пере-
бування на курорті, функціонують цільові медичні програми 
експрес-регенерації, інтенсивного очищення, зниження ваги.

Лікувальні властивості Трускавця відповідають основним 
принципам Майєр-терапії – методики очищення та детокси-
кації організму, розробленої австрійським лікарем Ф.К. Майє-
ром понад 100 років тому. Концепція вдало використовується 
лікарями в Австрії, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Італії, а з 
2013 р. – і в Україні. Австрійські спеціалісти на чолі з пре-
зидентом Міжнародної Асоціації лікарів Майєра доктором 
Алексом Вітасеком провели кілька курсів навчання персона-
лу медцентру, і після здачі відповідних екзаменів лікарі отри-
мали дипломи спеціалістів по Майєр-терапії.

На теренах Східної Європи функціонує єдиний сертифі-
кований центр, що має право називатись центром медицини 
за доктором Майєром – це курортний комплекс «Ріксос-При-
карпаття»! Відновлювальна терапія за Майєром показана і як 
метод лікування, і як потужний спосіб профілактики захво-
рювань. Вона спрямована насамперед на очищення травної 
системи, в ході чого налагоджується обмін речовин, оновлю-
ються кров і лімфа, омолоджуються клітини і тканини, від-
бувається поліпшення перистальтики і відновлення шлунко-
во-кишкового тракту. Основа даної системи – індивідуальна 
інтенсивна дієтотерапія з використанням спеціалізованих 
масажів і процедур, вживання природних сольових розчинів 
та виконанням спеціальних фізичних вправ.

Окрім покращення самопочуття та оптимізації ваги осно-
вною цінністю програми є те, що вона навчає правильному, 
здоровому способу життя. Адже зміна способу життя визна-
чена Всесвітньою організацією охорони здоров’я як основний 
стратегічний напрямок і єдиний ефективний метод профілак-
тики серцево-судинної патології, порушень обміну речовин, 
онкопатології.

Уже неодноразово у «Ріксос-Прикарпатті» побували па-
цієнти, які раніше проходили курс оздоровлення за доктором 
Майєром у європейських клініках. І їхні очікування тут не 
тільки виправдались, але в деяких аспектах і перевершили 
сподівання. Підтвердженням цього є той факт, що багато хто 
з них уже проходять повторні курси саме в Трускавці.

Колектив найкращого курорту Прикарпаття працює над 
удосконаленням системи обслуговування, гарантує затишок 
і комфорт. Гості завжди можуть розраховувати на індивіду-
альний підхід та увагу, приємний та незабутній відпочинок.

Власна інформація
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Час пливе неспинно – роки за роками,
Світить нам Чорнобиль чорними вогнями.
Він палить вогнем тим нові покоління,
Нема кінця-краю їхньому горінню.
І згорають в ньому молоді й старі,
Це спокута наша за гріхи усі.

З.-Т. М.

Галицька лікарняна каса – 
це добровільне об’єднання лю-
дей, які готові підставити один 
одному плече у найважчі хви-
лини, тобто під час хвороби. 
Адже всі ми знаємо, що безкош-
товна медицина – це міф, який 
дуже швидко розвіюється, як 
тільки хтось із нас чи наших 
близьких потрапляє до лікарні. 
Ціни на ліки нестримно зрос-
тають й доволі часто на ліку-

вання доводиться витрачати від кількасот до декількох тисяч 
гривень, а іноді й більше. Що ж робити хворим, у яких таких 
грошей немає? У жодному разі не опускати руки. Вихід є. 
Слід просто вступити до Галицької лікарняної каси.

Нині до Галицької лікарняної каси на добровільних за-
садах увійшло вже понад 430 жителів Львова та області, які 
прагнуть застрахувати себе та своїх рідних на випадок хворо-
би. В 2015 році була надана допомога 79 особам на загальну 
суму 70 676 грн., тобто в середньому на лікування 1 хворого 
лікарняна каса виділяла близько 900 грн. За період з 2011 по 
2015 роки сектор медичного забезпечення Міністерства вну-
трішніх справ у Львівській області, головний колективний 
член Галицької лікарняної каси, отримав благодійну допо-
могу на загальну суму 1 095 635 грн (у вигляді грошових 
переказів та закупівлі медичного обладнання й медикаментів). 
Але це не межа. Кількість членів стрімко зростає і ним може 
стати будь-який мешканець Львівщини, якому виповнилося 
18 років. Доволі часто членами лікарняної каси стає вся ро-
дина – батьки і їхні діти.

Звісно, напрошується запитання: як стати членом лікар-
няної каси?

Якщо ви прийняли таке рішення, то вам слід звернутися 
до менеджерів лікарняної каси та написати заяву. Член лікар-
няної каси одноразово сплачує вступний внесок 10 грн. і да-
лі щомісяця повинен перераховувати (написавши заяву на 
роботі чи в банку) на відповідний рахунок в будь-якому від-
діленні ПАТ «Credit agricole» членські внески в розмірі 50 грн. 
Якщо членами лікарняної каси захоче стати сім’я, скажімо, 
батьки і троє дітей, то батьки платитимуть внесок у розмірі 
50 грн, за першу і другу дитину – 25 грн, а третя і наступні 

стануть повноправним членом каси безкоштовно. Є і пільго-
ва категорія людей, до якої належать студенти, учні, учасни-
ки АТО. Вони сплачують внески в розмірі 25 грн. Кожному 
члену лікарняної каси видають пластикову картку з індивіду-
альним номером. 

Коли ж можна розраховувати на допомогу лікарняної каси? – 
Через три місяці після того, як Ви стали членом Галицької лі-
карняної каси. Скажімо, Ви стали членом 1 лютого 2016 року, 
тоді право на безкоштовне отримання ліків матимете з 1 трав-
ня 2016 року. Хворого забезпечать усіма необхідними ліками, 
незалежно від того скільки він сплатив членських внесків. 
Наприклад, людина через чотири місяці після вступу до лі-
карняної каси потрапляє на операційний стіл. Тобто, вона 
сплатила всього 200 грн членських внесків, а ліків для про-
ведення операції і подальшого лікування потрібно на 2-3 ти-
сячі, деколи й більше. То вже через 3 місяці членства – ком-
пенсовується на 1 тисячу гривень, через 6 місяців – на 
2 тисячі, через 9 місяців – на 3 тисячі і через рік – на 5 тисяч. 

Члени лікарняної каси на безкоштовне забезпечення ліка-
ми можуть розраховувати тільки тоді, коли потраплять до 
лікарні або перебуватимуть на лікуванні в денному стаціона-
рі (допомога при амбулаторному лікуванні – у планах лікар-
няної каси). Упродовж 12 днів їх забезпечують усіма медика-
ментами, які призначить лікар. Якщо виникне ситуація, що 
людина потребує тривалішого лікування, скажімо, 24 дні, 
тоді питання про безкоштовне забезпечення ліками розглядає 
правління Галицької лікарняної каси.

Такий спосіб порятунку у критичній ситуації придумали 
не галичани і навіть не житомиряни, хоч у Житомирі лікар-
няна каса діє ще з 2000 року і її членами є понад 200 тис. 
людей. Такий позитивний досвід перейнято з досвіду провід-
них країн Європи – Франції, в якій діє Національна лікарня-
на каса, та Німеччини, де функціонує найстаріша лікарняна 
каса Європи «АОК».

Тож якщо ви хочете позбутися «болю голови» від того де 
взяти гроші на випадок хвороби, двері «Галицької лікарняної 
каси» для вас завжди відкриті. На нещодавньому розширеному 
засіданні  ГУ  товариства йшлося про  подальшу роботу ГЛК.

Адреса ГЛК: м. Львів, вул. Кармалюка, 3 
  тел. 032-2769798 з 9 до 18 год, 
  097-3686734 (цілодобово) 099-1557332

e-mail: lvivglk@gmail.com
офіційний сайт: www.lvivglk.com
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Часопис Українського лікарського товариства (УЛТ) 
«НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Українського 

лікарського товариства у Львові. Це український за духом 
інформаційний продукт, один із небагатьох україномовних 
друкованих органів професійної громадської організації, це 
дзеркало нашого складного і суперечливого сьогодення, ши-
рока трибуна української медичної спільноти. Він містить 
інформацію для лікарів, про лікарів та нашу нелегку працю, 
про здоров’я та профілактику захворювань.

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

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

Як і вся українська національна періодика, «НАРОДНЕ 
ЗДОРОВ’Я» продовжує своє життя тільки з нашими читача-
ми. На сьогодні маємо передплатників у всіх областях Укра-
їни. Загальний тираж залежить від числа передплатників і 
поширюється серед членів Українського лікарського товари-
ства в усій Україні та за кордоном, а також під час науково-
практичних конференцій та симпозіумів.

На сторінках «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» ви маєте пре-
красну можливість інформувати лікарів про новини фарма-

Шановні керівники фармацевтичних компаній, підприємств-виробників медичного 
та стоматологічного обладнання, лікувально-діагностичних центрів, 
лікувальних установ, санаторіїв і навчальних медичних закладів!

З початку цього року увагу нашої медичної спільноти 
привернув старт в Україні нової фармацевтичної ком-

панії «ВЕФАРМА». Ось що розповіли про перші кроки ком-
панії «ВЕФАРМА» на ринку України та продуковані нею 
ексклюзивні препарати керівник представництва компанії в 
Україні Назар Кобилюх та бренд-продакт менеджер Наталія 
Остапович

«ВЕФАРМА» – турецька фармацевтична компанія, одна 
з найбільших у Євразійському регіоні. Завод компанії «ВЕ-
ФАРМА» відкрито у вересні 2013 року. Він розташований на 
території 6000 кв. м., має потужні виробничу і експертну ба-
зи, дослідні лабораторії, оснащений новітнім обладнанням. 
Вся продукція компанії «ВЕФАРМА» відповідає міжнародним 
фармакологічним стандартам якості GMP. Виробничий по-
тенціал компанії – це безпечне і екологічно чисте виробництво 
з найсуворішим дотриманням світових стандартів контролю 
і якості самої виробничої бази та випущених препаратів.

Це, до речі, відзначили проректор з лікувально-профілак-
тичної роботи Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького доктор медичних наук, про-
фесор, Голова УЛТ у Львові Андрій Базилевич та завідувач 
кафедрою травматології, ортопедії, та хірургії надзвичайних 
станів цього університету, доктор медичних наук, професор 
Ігор Трутяк, які нещодавно побували на заводі «ВЕФАРМА» 
в Стамбулі.

Представництво «ВЕФАРМА» почало роботу в Україні з 
січня 2015 року. Цьому передував серйозний період підготов-
ки. Ми вивчили ринок, важливими для нас були тенденції 
його розвитку, сформували портфель продукції, найбільш 
необхідної і перспективної. З цією метою визначили цінову 
політику, зібрали команду спеціалістів, яким під силу досяг-
нення наших цілей.

Компанія володіє потужним інтелектуальним потенціалом, 
залучаючи до роботи кращих вчених, хіміків, фармацевтів та 
експертів. Наша стратегія базується на «трьох китах»: наші 
продукти, наша команда, наші партнери. Основа нашої ціно-
вої політики – доступність продукції. Успіх роботи на фар-
мацевтичному ринку багато в чому залежить від партнерів. 
Ми працюємо з такими великими і надійними операторами 
ринку як «Оптима-Фарм», «Фрам Ко», «Фармпланета», «Вента», 
«Юніфарма». Основними принципами нашої роботи з ліка-
рями та фармацевтами є коректність, доказовість та етичність. 

Ми вийшли на ринок з якісними сучасними нутріцевти-
ками. На сьогоднішній день компанія працює в двох напрям-
ках: промоція ортопедичних та педіатричних препаратів. 
Робота з портфелем має багато переваг, оскільки лікар має 
можливість скласти оптимальні схеми лікування і бути впев-
неним і ефективності призначуваній терапії. 

«ВЕФАРМА» дає можливість людям всіх континентів 
перемагати хвороби за допомогою продукції створеної на 
основі унікальних природних компонентів і ресурсів. Вико-
ристовуючи досвід поколінь, фахівці компанії надали древнім 

цевтичного ринку, сприяючи ширшому застосуванню у їхній 
практиці новітніх медикаментозних засобів, розповідати про 
препарати-аналоги виробництва різних вітчизняних та зару-
біжних фірм та особливості їх використання в залежності від 
індивідуальних особливостей пацієнтів тощо. 

Керівникам медичних установ, медичних центрів, сана-
торіїв пропонуємо висвітлити досвід Вашої установи та при-
вабливість ВИБОРУ саме ВАШОЇ установи. Просимо Вас 
надавати матеріали, статті, повідомлення, які стосуються 
життя Вашої фірми чи установи.

Партнерська допомога формується в залежності від об’єму 
матеріалу та кількості газет, які додатково друкуються для 
ВАС. Мінімальна сума – 2000 гривень.

 
Матеріали до друку просимо висилати на адресу 

z.p.masnyj@ukr.net – головному редактору – доценту Масно-
му Зеновію Павловичу (+380502218358).

З повагою, Андрій Базилевич,
голова УЛТ у Львові, 

проректор з лікувально-профілактичної роботи 
Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, докт. мед. наук, професор 

моб. 380 67 4473221
факс 380 32 2378880
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«ÂÅÔÀÐÌÀ»: ÙÎÁ ÁÓËÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌÈ ÂÈ ÒÀ ÂÀØ² Ä²ÒÈ
В теперішній час при наявності надзвичайно великого асортименту лікувальних засобів увагу медиків 
все більше приковують сучасні нутріцевтики. Немає сумнівів в тому, що саме за препаратами, створени-
ми із застосуванням природних компонентів, бачиться майбутнє у фармації та медицині в цілому. Тому, 
без сумніву, практичних лікарів повинні зацікавити саме новітні представники цього ряду препаратів. 

цілющим формулам нового звучання. Кредо компанії «Бути 
здоровим самому і виховувати здорових дітей».

Вже сьогодні ми можемо запропонувати спеціалістам ті 
засоби, які вже завтра будуть надбанням всієї світової медич-
ної спільноти. Наша робота спрямована на впровадження в 
терапевтичну практику сучасної природної продукції, що 
отримала довіру та визнання. Це є «Немолікс С3» для проти-
артрозної терапії – комбінація трьох природних компонентів: 
Biovafl ex, екстрактів Босвелія Серрата і Куркума довга; «Ар-
тізі крем» -збалансований комплекс хондроїтин + глюкозамін, 
колаген 2-го типу, метилсульфонилметан і сім натуральних 
олій; «Єскус гель» – венотонік з трійною силою, що містить 
кінський каштан, екстракт центелли азіатської і чорниці; «Крі-
лом сироп» – найсмачніший риб’ячий жир. 

Унікальні розробки призначені для допомоги і профілак-
тики захворювань опорно-рухового апарату, судин нижніх 
кінцівок. Поєднуючи передовий світовий досвід у сфері ви-
робництва продукції та цілющу силу природних ресурсів, 
фахівці компанії «ВЕФАРМА» створюють унікальну за сво-
їми властивостями продукцію, аналогів якій в світовій прак-
тиці не існує. Компанія володіє ексклюзивним правом на ви-
користання у виробництві засобів і нутріцевтиків витяжки з 
натуральної яєчної мембрани Biovafl ex ТМ Biova (США), що 
входить до складу «Немолікс-С3», який застосовується при 
патології суглобів.

«Немолікс С3» – комбінація трьох природних компонентів: 
водорозчинного комплексу Biovafl ex – природного стимуля-
тора активності хрящових клітин, екстрактів Босвеллія 
Супер(натурального протизапального засоба) та Куркумін С3 
(куркума довга).

Застосування «Немолікс С3» сприяє відновленню хрящо-
вої тканини, оздоровленню кісток, зміцненню та поліпшенню 
рухливості суглобів, а також запобігає передчасному зносу 
суглобів і хребта. 

«Артізі крем» містить збалансований комплекс хондроїтин 
+ глюкозамін, колаген 2-го типу, метилсульфонілметан та сім 
натуральних олій, які допомагають оминаючи ШКТ достави-
ти комплекс безпосередньо в хрящ суглобів. Використання 
«Артізі крему» для проведення фонофорезу дозволяє швидко 
знімати больовий синдром та відновлювати повсякденну ак-
тивність. 

Компанія надає можливість комплексного застосування 
продуктів «ВЕФАРМА»: «Немолікс С3» забезпечує проти-
артрозну, протизапальну і антиоксидантну дію; «Артізі крем» 
стимулює регенерацію хрящової тканини та покращує мікро-
циркуляцію.

Комплексне застосування «Немолікс С3» та «Артізі» ско-
рочує терміни непрацездатності та покращує якість життя 
пацієнтів. Таким чином ми формуємо ВЕФАРМА-ОРТОПЕ-
ДІЮ і розпочали співпрацю та інформування ортопедів, рев-
матологів, травматологів щодо продукції, висока якість та 
доступна ціна якої дозволить зайняти достойне місце в прак-
тиці багатьох спеціалістів. 

Багато професій пов’язані з тривалим перебуванням в 
стоячому положенні, а також фізичні перевантаження, вагіт-
ність можуть сприяти появі варикозу. «Ескус гель» – веното-
нік з оптимально підібраною комбінацією 3 екстрактів лікар-
ських рослин: кінського каштана, екстракта центелли азіатської 
і чорниці, дає потрійну венотонізуючу дію.

«ВЕФАРМА -ПЕДІАТРІЯ» – включає смачний риб’ячий 
жир, натуральний високоефективний сироп який застосову-
ється під час кашлю, а також крем, що захищає новонародже-
них від пелюшкового дерматиту.

Ростучий організм дитини, який знаходиться в процесі 
постійного навчального навантаження, потребує безперерв-
ного і суттєвого «підживлення» жирними кислотами Омега-3. 
Жирні кислоти забезпечують дитині максимальну концентра-
цію протягом усього навчального дня в школі, сприяють 
успішному засвоєнню знань і підвищенню інтелектуального 
рівня. «Крілом сироп» зміцнює імунітет, підвищуючи опірність 
організму дитини до вірусних та інфекційних захворювань. 
«Крілом сироп» – дуже смачний риб’ячий жир. Малюкам на-
стільки подобається смак персика та манго «Крілом сиропу», 
що вони просять у батьків ще одну порцію.

Ще один продукт компанії «ВЕФАРМА» – потужний засіб 
для всієї сім’ї «Бронхозавр сироп». Це – продукт нового по-
коління, що сприяє ліквідації кашлю в усіх його проявах. 
Унікальна рецептура із 9 лікарських рослин, створена за ста-
ровинними принципами аюрвед и, ефективно і безпечно нор-
малізує утворення мокротиння, прискорює відхаркування, 
заспокоює центр кашлю.

Сьогодні перед кожною мамою постає питання: «Як пра-
вильно доглядати за шкірою малюка?»

«Мініш крем» – унікальне поєднання масла Ши, оксиду 
цинку і пантенолу при нанесенні на пошкоджену шкіру ма-
люка швидко створює захисний бар’єр, знімає подразнення і 
запалення, ефективно запобігає виникненню пелюшкового 
дерматиту.

Найближчим часом компанія ВЕФАРМА запропонує своїм 
клієнтам нову продукцію, яка буде безумовно цікавою та ко-
ристуватиметься попитом.

Інформацію подав
голова УЛТ у Львові проф. А.Базилевич 

До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

Українське лікарське товариство у Львові разом із Львівською 
міською радою пропонують вам обрати для проведення медичних 
конгресів, з’їздів, конференцій, симпозіумів наше унікальне місто 
Львів – культурну столицю України, місто з багатою архітектурною 
та історичною спадщиною та добре розвинутою інфраструктурою, 
потужний науковий центр, відомий у світі туристичний осередок. 
Вашим партнером у плануванні наступної зустрічі у Львові гото-
ва стати «Агенція з підготовки подій» Львівської міської ради.

Довідки: info@lvivconvention.com.ua 
                 та ult1910@gmail.com

Професор Андрій Базилевич, Президент компанії «ВЕФАРМА» 
пан Халеддін Гулієв та професор Ігор Трутяк
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…Ніхто не знав такої в світі муки,
Як ви зазнали – й витримали все,
Тому безсмертні ваші віщі звуки,
Родюче зерно й невищербний серп!

Остап Невідомий 

«Дарця, Дарія, Даруся, Дарина – кожен знає її іншою, та 
для усіх залишається незмінне – дар, посвята, жертовність, 
дарування себе. Імення – як доля». У цих словах із перед-
мови до книги спогадів пані Полюги «Все ж не даремно!» – вся 
вона – українська патріотка, підпільниця, зв’язкова УПА, 
багаторічний політв’язень ГУЛАГу, чудовий український лікар.

Дарія Полюга (Масюк) – одна із багатьох репресованих 
львівських студентів-медиків, які брали активну участь у на-
ціонально-визвольному русі, у жовтні 1948 року за вироком 
«особого совєщанія» за зраду «родінє» була засуджена до 
10 років ув’язнення в режимних таборах. Ув’язнення відбу-
вала на далекій Півночі у с. Інта Комі АРСР. Лише у вересні 
1955 року вийшла на волю, але без права виїзду за межі Інти. 
За порадою ув’язненого російського професора-медика Алєк-
сєєва у 1957 році разом із чоловіком Любомиром Полюгою, 
який був зв’язковим та охоронцем Романа Шухевича, зуміли 
стати студентами Семипалатинського медичного інституту. 
Цьому вельми сприяли керівники цього вузу – казахи. Після 
завершення навчання довелось осісти на Херсонщині у Цю-
рупінську, оскільки повернення до Галичини їм було суворо 
заборонено. Як лікарі, користувались великим авторитетом 
серед колег та пацієнтів. Там вони активно проводили велику 
просвітницьку роботу серед місцевого населення ще до здо-
буття Незалежності. Вже опісля були серед засновників То-
вариства української мови імені Тараса Шевченка та Народ-
ного Руху України, згуртовували біля себе налаштованих до 
праці у національному та духовному відродженні Цюрупін-
ська – колишніх славних козацьких Олешок. Лише у 2004 ро-
ці родина Полюгів змогла повернутись до Львова. Виростили 
двох синів, які продовжили лікарську династію, мають онуків 
та правнуків. Таким є короткий життєпис цієї мужньої патріотки. 

Про животіння політв’язнів у режимних таборах ГУЛАГу, 
де всіляко нівечили душі ув’язнених, старались знищити дух 
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непокори пані Дарія написала у своїй книзі «І все ж не да-
ремно!». Ця книга спогадів – її вінок пам’яті за душі невинно 
убієнних молохом імперії зла. Ці спогади – свідчення того, 
що цю тендітну жінку не зламали ні тюремнії мури, ні багато-
річні тортури переслідувань після виходу на «волю». Після 
звільнення з-за ґрат вона зуміла подолати неймовірні життєві 
труднощі, довголітні переслідування радянських каральних орга-
нів, зуміла здобути вищу медичну освіту. На протязі всього сво-
го довголітнього життя пані Дарія Полюга є активним громад-
ським діячем і завдячуючи високим моральним якостям у 
своєму поважному віці, зостається взірцем української патріотки. 

На сторінках її книги ми знаходимо спогади очевидця і 
активного учасника національно-визвольної боротьби у 1939-
1950 роках, бо там йдеться про корені зародження україн-
ського патріотизму, про одвічне стремління нашого народу 
до європейської цивілізації, про причини, які спонукали до 
вибуху національно-визвольного руху. При цьому особливо 
наголошується на постійних намаганнях Москви тримати на-
шу націю у стані постійного страху, змушуючи зневіритись 

у своїх стремліннях до незалежності. У цьому аспекті роз-
думи пані Дарії Полюги надзвичайно перегукуються із нашим 
сьогоденням, що особливо збільшує їх значимість. 

З глибокою відповідальністю за кожне своє слово, за свої 
розважання над сторінками нашої історії, авторка пише про 
пам’ятні етапи виникнення УПА та її геройської боротьби, 
про жертовний подвиг повстанців, які за покликом свого сер-
ця свідомо йшли на смертельну прю з шаленим окупантом, 
свято вірили в те, що хай через десятиліття, але рідна Украї-
на обов’язково воскресне. Вона по особливому увічнює 
пам’ять полеглих у визвольній боротьбі, зокрема, мучеників-
героїв її рідної Яворівщини, оскільки пише про все це не 
тільки як свідок, а як активний учасник цих подій. Серед 

Дарія та Любомир Полюги у родинному колі

З нагоди вашого чудового ювілею УЛТ у Львові 
бажає Вам, дорога пані Даріє, щоб Господь Бог 

дарував Вам свою ласку та благословення прожити
ще многії літа у доброму здоров’ї, 

спокої та життєвих радощах

борців за волю України були її близькі та далекі родичі, дру-
зі, чимало із них полягли геройською смертю. 

Перечитуючи спогади та роздуми Дарії Полюги, переко-
нуємось, що вона, як справжня українська патріотка, з одна-
ковою любов’ю пише як про свою рідну Яворівщину та Га-
личину в цілому, так і про Херсонщину, яка дала притулок її 
родині на довгі роки. З пієтетом та щирою вдячністю згадує 
про доброзичливих людей різних національностей, з якими, 
іноді лише на мить, а то й на роки, зводила її доля. Бо ця 
книга – не хроніка подій, а радше люди, почуття та дії. Ця 
книга, що написана «з позиції неспокійного серця», яскраве 
свідчення того, що пані Дарією Полюгою ВСЕ Ж НЕ ДАРЕМ-
НО пройдено тривалий та нелегкий життєвий шлях, бо озна-
менувався він здобуттям Україною Незалежності та її гідним 
неоціненним особистим внеском у боротьбу за неї.

Не можна не подати уривок із передмови до книги пані 
Полюги. «Вже шістдесят літ зберігає пані Дарина незвичайну 
вишивку – килимок з …онучі, який висів у табірному бараку. 
Там, на сибірській каторзі, де такі ж, як і вона, дівчата і жін-
ки кирками лупали вічну мерзлоту, будували дороги, стволи 
шахт, розвантажували вагони з лісом – і все це напівголодні, 
у вогких валянках, ватяних штанах і бушлатах, принижені, 
без імені – лише з номером, під конвоєм з собаками, там на-
гадував Україну цей вишитий кошичок з польовими квітами.

Тільки б зберегти їх нев’янучими!».
Що ж – ці квіти збереглися нев’янучими, як і душа пані 

Дарії, що сповнена віри, надії, любові.
Зеновій МАСНИЙ

Будинок №3 при вулиці Кармелюка у Львові. Сьогодні 
ця адреса добре відома медичній громаді як у Львові, 

так і поза його межами і навіть у далеких світах, де є наша 
діаспора. Бо саме тут у будинку, який належав відомому про-
фесорові Мар’янові Панчишину, от вже чверть століття працює 
Музей історії медицини Галичини імені цього славетного 
лікаря. Тут знаходиться і домівка УЛТ у Львові – найчисель-
нішого в Україні осередку товариства. Та далеко не всі знають, 
що на початку 90-х років у першій шерензі борців за створен-
ня цього музею та за право на його існування знаходився до-
цент Роман Николин. Саме він став його першим директором 
на громадських засадах, оформлювачем виставкових стендів 
та меморіальних кімнат, екскурсоводом, завгоспом. Водночас 
він керував і музеєм історії Львівського державного медич-
ного інституту. Відгукнувшись на прохання почесного члена 
УЛТ у Львові архієпископа Володимира Стернюка, Роман 
Николин тоді ж сумлінно виконував титанічну працю із впо-
рядкування величезної бібліотеки, зібраної у Святоюрських 
палатах.

Не применшуючи ролі наступних керівників лікарського 
музею, не можна не відзначити ролі Романа Николина у ство-
ренні ексклюзивної музейної композиції, присвяченої марти-
рологів лікарів Галичини і жертвам тоталітарних режимів 
серед них. Велика його роль і у організації в музеї система-
тичних занять із студентами-медиками та курсантами ФПДО.

Народна лічниця імені митрополита Андрея Шептицько-
го… Скільки сподівань ми покладали на цю доброчинну уста-
нову! Роман Ілліч активно працював в її Управі. Він був прин-
циповий, прискіпливий та наполегливий у своїх пропозиціях. 
При вирішенні будь-яких питань виступав не лише як вчений-
медик та дипломований юрист, а, насамперед, як правдивий 
український патріот-інтелігент.

Можна вважати, що підставою для цього було його по-
ходження. Його батько, колишній сотник УГА, був членом 
Західно-Українського уряду Євгена Петрушевича на еміграції, 
а потім – майором УПА, відзначеним пропам’ятними хрес-
тами УСС та УПА. Мати була вчителькою, хресною мамою – 
письменниця Наталя Кобринська.

Малий Роман у важкій сімейній ситуації вчився на всупе-
реч ударам долі вперто та наполегливо. В умовах існування 
«нумерус кляузус» для українців, не маючи можливості здо-
бути вимріяну медичну освіту, став магістром права і… без-
робітним, бо був греко-католиком, українцем! Перебивається 
тимчасовими заробітками вуличного продавця газет, збирача 
передплати на словники тощо.

Настав так званий «золотий вересень». Магістрові права 
пропонують посаду завідувача кафедрою на юридичному 
факультеті університету і навіть визнати диплом магістра за 
диплом кандидата наук. Ну і ще вступити до лав передового 
загону і тоді отримати широкий шлях в науку. І згадав Роман 
Ілліч «незлими тихим словом» польських шовіністів, через 
котрих він не став діючим юристом. Адже на той час україн-
ці, які працювали «за Польщі» юристами, сиділи в тюрмах 
або пилували ліс для великих будов соціалізму… А ще – участь 
батька у визвольних змаганнях…

Влаштувався на працю у аптекоуправлінні, де пропрацю-
вав аж до «другого визволення». Доля вберегла його – він не 
потрапив до числа жертв тоталітарних режимів. 

У 1943 році Роман Николин став слухачем «фахових кур-
сів» – відповідника ВНЗ зі скороченою програмою підготов-
ки, а закінчив навчання після тамтешніх трьох триместрів 
вже у Львівському медінституті. 

Як згадував доктор Николин, « з самих початків моєї нау-
ково-педагогічної діяльності мене намагаються позбутися зі 
Львова. То через скорочення штатів, то рекомендують пра-
цювати в колонії для психічно хворих хроніків «Заклад» поб-
лизу Миколаєва. Тоді знову «підвищують», терміново скеро-
вуючи до Ужгорода читати лекції, а згодом із ще незатвер-
дженою ВАКом дисертацією пропонують завідувати 
одночасно трьома кафедрами Ужгородського університету: 
психіатрії, очних хвороб та оториноларингології…»

Війна з українцями в науці та вищій школі сягає апогею, 
зокрема, з допомогою анонімок. Кандидатську доводиться 
захищати повторно перед членами ВАКу. І все ж, наперекір 
долі, Роман Николин – кандидат наук! Без відпочинку береть-
ся за роботу над докторською дисертацією, а це вже викликає 
неабияке незадоволення та занепокоєння недоброзичливців. 
Потенційний професор Николин!? – Ні, Цього не можна до-

пустити, бо українець, безпар-
тійний, нонконформіст. Лікар-
психіатр і юрист в одній 
особі…

Роман Николин проаналі-
зував і систематизував спосо-
би та методи, якими гальмува-
ли просування в науковій та 
педагогічній кар’єрі перспек-
тивних українців, а то й звіль-
нялися від них. Це і звинува-
чення у «неблагонадійності», 
та тут магістра права голими 
руками не візьмеш. Це і мак-
симальне завантаження різни-
ми дорученнями, коли вже стає 
не до праці над дисертацією. 
Роман Николин витримав і це! 
А ще було штучне витіснення з числа авторів його ж власних 
публікацій. На звання доцента кандидат наук Р.Николин чекав 
8 років. Для завершення докторської дисертації йому «щедро» 
надали 3-місячну відпустку. Гальмуються наукові публікації, 
чиняться всілякі перешкоди , аж до заборони під надуманими 
«науково обґрунтованими, приводами працювати над дисер-
тацією. Та попри все це дисертацію було завершено у 1970 ро-
ці! Але починається посилення морального тиску на дисер-
танта, натякають на безпартійність, пропонують пошукати 
собі працю поза Львовом, мстять за його принципову позицію 
в питанні мови навчання. ДО захисту не доходить…

Невмолимий, принциповий і безкомпромісний вчений по-
кидає кафедру. Перед його позицією я низько схиляю голову. 
Пенсіонер Николин не почиває на лаврах, стає президентом 
Української незалежної (!) асоціації психіатрів Львівщини. 
Згадаймо про каральну роль офіційної психіатрії в СРСР…

Про жертовну працю доктора Романа Николина в УЛТ, в 
організації лікарського музею, в інших суспільно-корисних 
починаннях патріотичного спрямування вже було сказано на 
початку цієї статті.

1 червня 1997 року він відійшов у вічність.. Лікарську 
традицію продовжила донька Христина – доцент кафедри 
психіатрії ЛНМУ ім. Данила Галицького, внук Роман – лікар-
психіатр, внук Любомир – кардіохірург Київського науково-
практичного Центру дитячої кардіології МОЗ.

Романа Николина пам’ятають друзі, однодумці, вдячні 
пацієнти, однодумці, які пліч-о-пліч з ним боролися за україн-
ську медицину в Україні, за увічнення пам’яті наших попе-
редників.

Професор Олександр КІЦЕРА,
почесний член УЛТ у Львові

«Більшовицьке ставлення до українців залишило-
ся таким самим, як перед війною, і ставало чим 
раз то більш ворожим. Багатьох моїх колег-сту-
дентів та викладачів заарештовано і ув’язнено чи 
вивезего до Сибіру, де багато з них пропало без 
вісті. По закінчення медичного інституту у 1949 ро-
ці я все більше переконувався в систематичній 
плановій русифікації, асиміляції українців та їх пе-
реселенніі з батьківщини в «единую и неделимую».

Роман НИКОЛИН
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* За книгою Я.Ганіткевича «Історія української медицини у датах та іменах» (2004). Подаються дати, які є ювілейними у 2016 році 
(кратні до 5 – напр. виповнюється 20, 25,… 100, 105, 110… 155 років і т.д.).

1886 – у Києві вийшла праця професора В. Караваєва «Ат-
лас оперативної хірургії».

1891 – у Києві д-р Т.Тичинський відкрив першу в Україні 
зуболікарську школу.1891 – у Києві почала працювати перша 
санітарна станція.

1891 – харківський біохімік О.Данилевський опрацював 
одну із перших теорій будови білка.

1891 – у Львові на території гарнізонного шпиталю 
збудовано окреме приміщення для дорослих інфекційних 
хворих «КАРІТАС».

1896 – український вчений Василь Чаговець запропонував 
іонну теорію походження біоелектричних явищ у живих тка-
нинах.

1896 – засновано Київський бактеріологічний інститут.
1901, 15 червня – у Відні делегація лікарського факульте-

ту Львівського університету у складі професорів Г. Кадия, 
А. Ґлюзінського, Е Махека і В.Лукасевича попросила дозво-
лу на відкриття кафедр дитячих хвороб, ларингології, нерво-
вих хвороб та психіатрії.

1901 – у Києві професор В.Ліндеман уперше в світі екс-
периментально відтворив гломерулонефрит.

1906 – професор М.Мельников-Разведенков заснував «Хар-
ківський медичний журнал».

1906 – київський лікар М.Стражеско описав «Гарматний 
тон» при розладі серцевої діяльності – «феномен Стражеска»

1911 – Д.Заболотний виділив збудника чуми із організму 
дикого гризуна, довів лікувальний ефект протичумної сиро-
ватки.

1911 – у Києві в УНТ виділено Медичну секцію.
1911 – львівський професор стоматології Антоній Цє-

шинський опублікував польською мовою перший в Євро-
пі підручник рентгеностоматології «Рентгенологічне до-
слідження зубів і щелеп».

1911 – харківський лікар М.Трінклер зробив першу успіш-
ну операцію симпактектомії та трепанації черепа з приводу 
джексоновської епілепсії.

1911 – у Львові у видавництві «Просвіта» видано перший 
популярний підручник з інфекційних недуг «Недуги пошест-
ні. Порадник гігієнічно-лікарський» авторства Євгена Озар-
кевича – директора Народної лічниці, голови УЛТ, члена НТШ.

1911 – «Медична громада» львівських студентів-медиків 
з допомогою Митрополита Андрея Шептицькорго створила 
у Підлютому в Карпатах оздоровницю для студентської молоді.

1921 – в Києві вийшла книга Д.Заболотного «Основи епі-
деміології»

1921,17 січня – у Відні уродженець Тернопільщини про-
фесор Іван Горбачевський заснував та очолив Український 
вільний університет, потім перенесений до Праги, а в 1945 ро-
ці – до Мюнхена.

1921, 7 березня – Українська Академія наук уперше об-
рала своїм членом медика – професора Оксентія Корчака-
Чепурківського.

1921, 15 вересня – у Львові всупереч заборонам поль-
ської влади українські науковці організували Український 
таємний університет з трьома факультетами: філософ-
ським, правничим та медичним. Інавгурація академічно-
го року відбулась 23 жовтня у великій залі Народного до-
му, де промові виголосив проректор М.Панчишин. На 
медичному діяли 10 кафедр, деканом був обраний Марян 
Панчишин. Ректорами вузу почергово були Василь Щурат, 
М.Панчишин, Е.Давидяк. Після закінчення навчання на 
4 семестрах студенти продовжували освіту у заграничних 
університетах, де визнавали свідоцтва УТУ. Університет 
існував до липня 1925 року.

1921, 8 листопада – в Україні медичні академії перетво-
рено в медичні інститути з двома факультетами – лікуваль-
ними та одонтологічними.

1921 – у Харкові засновано Медичний стоматологічний 
інститут, у 1967 році переведений до Полтави.

1921, 18 вересня – засновано перший в Україні Харківський 
фармацевтичний інститут.

1921 – засновано Ялтинський інститут кліматотерапії ту-
беркульозу.

1921 – при Всеукраїнській Академії наук О.Корчак-Че-
пурківським засновано перший український академічний на-
уковий заклад «Науково-дослідчу катедру народного здоров’я 
і соціальної медицини»

1921 – при ВУАН створено перший в Україні Інститут 
фізичної культури на чолі з професором В.Підгаєцьким.

1921 – у Вінниці відкрито фармацевтичний інститут.
1921 – у Львові видано «Порадник лікарський у всіх 

недугах людей» д-ра Сильвестра Дрималика.

1921 – у Харківському медичному інституті стараннями 
відомого українського професора Ю.Гофунга відкрито одон-
тологічний факультет.

1921 – у Харкові відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд 
лікувальної медицини, на якому вперше звучали виступи 
українською мовою.

1926, 10-15 січня – відбувся Перший український з’їзд 
терапевтів.

1926, 7 квітня – в Одесі відкрито Клінічний інститут – 
Інститут удосконалення лікарів, у 1955 р. переведений до 
Запоріжжя.

1931, 26 березня – на засіданні УЛТ у Львові д-р А.Чап-
лінський виступив з доповіддю «Лічнича вартість живця Черче».

1931, 6 травня – в Одесі В.Філатов провів першу у світі 
операцію перещеплення консервованої рогівки ока.

1931,травень – у Львові відкрито «Спортову порадню», 
яку організувало Українське гігієнічне товариство.

1931, травень – в «Лікарському віснику» опубліковано 
статтю проф. Б.Матюшенка «Евгенічні порадні та їх органі-
зація» – першу українську працю про майбутні медико-гене-
тичні консультації.

1931,8-12 липня – у Харкові відбувся Перший всесоюзний 
з’їзд онкологів.

1931, вересень – у Києві відбувся Третій Всеукраїнський 
з’їзд терапевтів.

1931, 10 листопада – в домівці УЛТ у Львові відбулися 
установчі збори «Лікарської самопомочі», мета якої – на-
дання допомоги сиротам та вдовам лікарів, лікарям, які 
потрапили у скрутні життєві обставини. Головою нагля-
дової ради став д-р М.Панчишин, директором Л.Макси-
монько.

 1931 – у Києві новообраний президент ВУАН О.Бого-
молець заснував Інститут експериментальної біології та па-
тології.

1931 – у Сімферополі на базі університету відкрито Крим-
ський медичний інститут.

1931 – у Харкові засновано Український інститут очних 
хвороб (нині імені Л.Гіршмана).

1931 – у Харкові на базі стоматологічного факультету ме-
дичного інституту відкрито Харківський медичний стомато-
логічний інститут.

1931-в Одесі організовано Інститут онкології.
1936 – у Харкові відбувся Другий український з’їзд сто-

матологів.
1936, 4 квітня – в Одесі з ініціативи В.Філатова утворено 

Український НДІ експериментальної офтальмології МОЗ 
УРСР, який став всесвітньо відомим центром трансплантації 
рогівки та тканинної терапії. Нині – Одеський Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії ім. В.Філатова АМН України.

1936 – у Львові відбувся Шостий науковий з’їзд україн-
ських лікарів та природознавців.

1936 – створено Київський інститут гематології та пере-
ливання крові.

1936 – у Києві відкрито НДІ кардіології, якому пізніше 
присвоєно ім’я М.Стражеска.

1936 – у Москві створено Народний комісаріат охорони 
здоров’я СРСР.

1941, 15-18 січня – у Львові відбувся великий політич-
ний процес 59 молодих українців, серед яких були студен-
ти-медики Дарія Коверко, Орест Булка, Богдан Старко, 
Петро Шенгера. П.Шенгеру засуджено до смертної кари, 
інших – до 10-річного ув’язнення.

1941, червень – в перші дні гітлерівської окупації Льво-
ва студенти-медики організували медичну міліцію для 
охорони майна кафедр і клінік медичного інституту.

1941, 3-4 липня –у Львові німці розстріляли 25 поль-
ських науковців,у тому числі докторів медицини Романа 
Ренцького, Вітольда Новицького із сином, Тадеуша Ост-
ровського із дружиною, Генріка Гіляровича, Станіслава 
Прогульського із сином, Яна Грека з дружиною, українці 
Адама Соловія із онуком, Владислава Серадзького, Анто-
нія Цєшинського, Станіслава Мончевського, Єжи Гжен-
дзельського, Владислава Добжанецького.

1941, липень – у Львові зроблено спробу відновити 
Український Червоний Хрест для опіки над полоненими 
та пораненими. В серпні його голову д-ра Леоніда Курча-
бу німцями було замордовано, а в 1942 році УЧХ ліквідо-
вано. Його діяльність відновили у підпіллі.

1951, 20 жовтня – у Чикаго відбулися перші установчі 
збори УЛТ, головою обрано д-ра Василя Стефурака.

1951 – у Львівському державному медичному інститу-
ті відкрито санітарно-гігієнічний та педіатричний факуль-
тети.

1951 –у Детройті засновано відділ УЛТ Америки, який 
очолив д-р Амброзій Кібзей.

1956 – у Клівленді відбувся Перший науковий з’їзд україн-
ських лікарів США та Канади, які з того часу проводяться 
кожних два роки.

1956 – у Луганську (тоді – Ворошиловград) засновано 
Медичний інститут.

1961, 17-19 березня – в Нью-Йорку в приміщенні Україн-
ського інституту Америки відбулася перша сесія Світового 
конгресу української вільної наук, організованого НТШ у 
США, присвячена 100-літтю з дня смерті Кобзаря.

1961, 27-28 травня – у Нью-Йорку відбувся з’їзд делегатів 
УЛТА, який підтвердив постанову Українського медичного 
товариства в Канаді про об’єднання з УЛТА в «Українське 
лікарське товариство Північної Америки» (УЛТПА).

1961, вересень – у Львівському державному медично-
му інституті розпочато навчання чужоземних студентів.

1961 – Микола Амосов разом із В.Паріним та О.Газенком 
(Москва) розробили основи космічної медицини.

1961 – у Київському НДІ туберкульозу і нудної хірургії 
започатковано застосування апарату штучної нирки.

1961 – у Львівській обласній клінічній лікарні вперше 
в країні створено відділ проктології, яке очолив д-р В. Мас-
ляк.

1961 – за рішенням Головної управи УЛТПА започатко-
вано організацію архіву-бібліотеки УЛТПА в приміщенні 
Українського національного музею в Чикаго. 

1966 – в США УЛТ ПА встановило стипендій ний фонд 
імені Мар’яна Панчишина для українських студентів, які на-
вчаються в Європейських вузах.

1966 – у найдавнішій аптеці Львова заходами її керів-
ника Л.Крилова засновано «Аптеку-музей»

1971 – у Києві на базі Інституту експериментальної та 
клінічної онкології МОЗ УРСР створено НДІ проблем онко-
логії АН УРСР, нині – Інститут експериментальної патології, 
онкології та радіобіології ім. Р.Кавецького АМН України.

1976 – у Сіднеї відбувся Установчий з’їзд УЛТ Австралії 
під головуванням д-ра Б.Шеховича.

1976 – у Києві засновано виробниче хіміко-фармацевтич-
не об’єднання «Дарниці».

1981 – у Щеціні проведено Перший медичний семінар 
українських лікарів у Польщі, а вже на під час П’ятого було 
створено УЛТ Польщі.

1981 – виповнилося 25 років «Лікарському віснику» – 
журналові УЛТ ПА.

1981, березень – у Лос-Анджелесі засновано Відділ УЛТ 
ПА у Південній Каліфорнії, який очолив д-р Андрій Олесіюк.

1986, 1 жовтня – у Києві відкрито Науковий центр радіа-
ційної медицини, підпорядкований АМН СРСР, а від 1993 р. – 
АМН України.

1986 – у Трускавці з ініціативи професора Володимира 
Козявкіна відкрито Інститут медичної реабілітації та Реабі-
літаційний центр для лікування хворих на ДЦП та інші орто-
педичні і неврологічні розлади опорно-рухової системи. 

1991, січень – у Львові відновлено видання газети УЛТ 
«Народне здоров’я».

1991 – у Львові відновлено видання «Лікарського збір-
ника» Наукового товариства ім. Т.Шевченка, заснованого 
Є.Озаркевичом у 1889 році. 

1991, 23-28 травня – Івано-Франківську відбувся Перший 
Європейський конгрес Українських лікарських товариств.

1991, 19 вересня – відроджено Києво-Могилянську ака-
демія, як самоврядний недержавний університет.

1991, 27 вересня – у Львівському державному медич-
ному інституті відбулась наукова конференція, присвяче-
на 130 роковинам від дня народження одного із основопо-
ложників сучасної української медичної науки Євгена 
Озаркевича.

1996, березень – відзначено 210 років від заснування 
Львівської обласної клінічної лікарні.

1996, 24-27 квітня – у Києві відбулась Всеукраїнська нау-
кова конференція «Українська термінологія і сучасність».

1996, 8 – 14 вересня – в Одесі відбувся Шостий конгрес 
Світової федерації українських лікарських товариств.

1996, вересень – у Львові почав виходити журнал пере-
кладних та оглядових статей для широкого кола лікарів 
«Медицина світу».

1996, 17 жовтня – Постановою Кабінету міністрів на 
базі Львівського державного медичного інституту створе-
но Львівський державний медичний університет.

1996 – у Львові вийшла книга Павла Пундія «Україн-
ські лікарі. Біографічний довідник» , том 2.

1996 – у Львові засновано журнал «Практична меди-
цина», головним редактором стала професор Євгенія За-
ремба.

1996 – засновано журнал Дніпропетровської медичної 
академії «Медичні перспективи», головним редактором став 
професор Г.Дзяк.

(Продовження. Початок читайте у №2 за 2016 р.)
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ËßÏÈ ÅÑÊÓËÀÏ²Â
• В темну пору ночі хворий нудився і рвав.
• Зростання артеріального тиску перевищило до-

пустимі норми зростання.
• У зв’язку з відсутністю у пацієнта коштів для 

оплати лікування, йому було запропоновано лікуватись 
самостійно.

• Пацієнт заперечував проти лікування, оскільки 
воно не було узгоджене з ним і внаслідок чого він по-
мер.

УВАГА! 

УЛТ у Львові запрошує бажаючих 
до співпраці у виданні часопису 

«Народне здоров’я», в т.ч. позаштатними 
кореспондентами

Звертатись за телефонами: 
050-317-17-00 та 050-22-18-358

1 березня зустрів своє 80-річчя багаторічний голова проф-
спілкового комітету Комунальної міської дитячої клінічної 
лікарні м. Львова, відомий хірург Богдан КОНОВАРТ. Ювіляр 
зустрів цю поважну дату на своєму робочому місці, в повно-
ті сил та енергії.

– Богдан Миколайович – не просто лікар, а корифей сеп-
тичної хірургії зокрема і дитячої хірургії Львівщини загалом, 
адже стояв біля її витоків і присвятив улюбленій справі все 
своє життя, – відзначив, вітаючи ювіляра, головний лікар 
КМДКЛ Дмитро Квіт.

– Людина надзвичайно доброї вдачі, щирий та чуйний 
професіонал своєї справи, Людина з великої букви!, – під-
хопила естафету привітань голова профспілкового комітету, 
завідувач приймальним відділенням КМДКЛ Н. Гута.

Справжньою несподіванкою стало для іменинника вру-
чення йому почесного знаку «За жертовну працю», яким йо-
го відзначено згідно спільного рішення Департаменту ОЗ 
ЛОДА і Львівської обласної організації профспілки праців-
ників ОЗ України. «Я ще не бачив такої одностайності у ви-
рішенні питання про нагородження, коли мова йшла про 
Богдана Миколайовича, – поділився враженням голова місь-

 • Þâ³ëåé 

Â²Í ÏÐÈÑÂßÒÈÂ ÑÅÁÅ ÄÈÒß×²É Õ²ÐÓÐÃ²¯
Äî þâ³ëåþ äîêòîðà Áîãäàíà Êîíîâàðòà 

кої організації профспілки А. Варава. – Його кандидатура не 
викликала жодних сумнівів».

Після тривалих оплесків колеги особисто вітали винуват-
ця торжества, заскочені віком ювіляра, адже виглядає доктор 
Коноварт набагато молодшим за свої роки.

– Так сильно мене стиснув в обіймах під час привітань, 
що аж кістки хруснули, – сміється молода лікарка Соломія 
Романівна. – І звідки в нього стільки сил береться?

– Завжди при вітанні міцно руку тисне! З самого ранку на 
роботі, – діляться спостереженням набагато молодші співро-
бітники.

– Коли інші хірурги «ламали списи» у контроверсійних 
випадках, Коноварт приходив, оглядав дитину і рекомендував 
проводити хірургічне втручання, і кожного разу це було ви-
правдано, – згадують колеги. – Там вже був чи абсцес печін-
ки, чи перитоніт, чи інша хірургічна патологія. Сказав як 
відрізав.

Бажаємо Богдану Миколайовичу ще довгих літ активного 
життя, сповнених міцного здоров’я, радощів, благополуччя і 
задоволення від життя.

Колеги та друзі Н. Гута і Д. Квіт вітають ювіляра

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

«ÄÍ² ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ 
ÐÀÍÍÜÎÃÎ ÂÈßÂËÅÍÍß 
ÃËÀÓÊÎÌÈ»

До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, який 
відзначають 6 березня, під егідою Управління охо-

рони здоров’я міської ради у Львові у всіх поліклініках 
міста від 10 до 18 березня вже впяте проведено щорічні 
«Дні профілактики та раннього виявлення глаукоми». Упро-
довж цієї акції вимірювання внутрішньоочного тиску було 
проведено 6636 особам, а діагноз «глаукома» вперше вста-
новлено у 50 пацієнтів. Завдяки своєчасному виявленню 
ризику розвитку прогресування глаукоми ці люди отрима-
ли шанс уникнути ускладнень цієї небезпечної хвороби, 
включно до незворотної сліпоти.

За інформацією головного позаштатного спеціаліста 
управління охорони здоров’я з офтальмології Тетяни Смаль, 
у Львові нараховується понад 3 тисячі хворих на глаукому. 
З них у більше ніж 800 осіб хвороба є на тій стадії, коли 
розвивається незворотна сліпота.

У світі зареєстровано 105 млн. хворих на глаукому, се-
ред них понад 12 млн. пацієнтів, осліпших внаслідок гла-
укоми.  В Україні 170 тисяч осіб страждає на цю недугу. 
Глаукома займає друге місце серед причин сліпоти в Укра-
їні Приріст кількості хворих на глаукому складає приблиз-
но 20 млн. осіб протягом 10 років, тобто з кожним роком 
їх стає більше на 2 мільйони. Динаміка захворюваності на 
глаукому в Україні теж є невтішною, бо щорічно виявляють 
біля 25 тисяч нових випадків захворювання. 

Кожен практичний лікар повинен пам’ятати, що коли 
у людини в родовому анамнезі є випадки глаукоми, наявна 
супутня патологія (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, 
схильність до вазоспазмів, мігрені тощо), протягом три-
валого часу вона застосовувала кортизонові препарати, 
наприклад, у складі медичних мазей чи протиастматичних 
аерозолей, то така особа відноситься до групи ризику та 
повинна бути під пильним наглядом лікаря-офтальмолога.

Власна інформація

23 листопада 2015 р.            Лікарям України і українським лікарям Світу

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в ХVІ Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 

який відбудеться 21-23 серпня 2016 р. в м. Києві в Національній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шу-
пика і Пре-конгресі СФУЛТ, який буде проходити 17-20 серпня 2016 р. в м. Берліні. 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ХVІ КОНГРЕСУ СФУЛТ
1. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: децентралізація, демонополізація управління, 

лікарське самоуправління, післядипломна освіта, громадське здоров’я тощо. 
2. Медико-соціальні проблеми учасників АТО та переселенців і мультидисциплінарний підхід до їх 

вирішення. Тактична медицина, екстрена і госпітальна допомога, відновлювальне лікування, медична і со-
ціально-психологічна реабілітація, превенція воєнної і невоєнної травми, посттравматичного стресового роз-
ладу тощо.

3. Інновації у сучасній медицині (дослідження, діагностика, лікування, профілактика, організація охоро-
ни здоров’я та медичної допомоги) за спеціальностями. 

ТОП-ТЕМИ ПРЕ-КОНГРЕСУ:
1. Пленарна дискусія: «Українська лікарська спільнота світу – взаємодія, проблеми».
2. Пленарна сесія в Bundesärztekammer: “Професійна автономія лікарів в Німеччині”.
3. Розширене засідання правління СФУЛТ.

СУПУТНІ ЗАХОДИ КОНГРЕСУ:
1. Конгрес Молодих українських лікарів
2. Виставка провідних українських і закордонних фірм – «МЕДИЦИНА. ЛІКИ». 
3. Он-лайн трансляція засідань Конгресу.

Для участі із доповіддю і публікації в Матеріалах ХVІ Конгресу СФУЛТ необхідно:
1. Зареєструватись за посиланням http://goo.gl/forms/jF60FNdEvn 
2. Надіслати тези доповіді/статті на е-адресу sfulttz@gmail.com не пізніше 25.04.2016

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ
XVI Конгресу СФУЛТ (Берлін-Київ) 

Захід Навчальна поїздка 
українських лікарів

Пре- 
конгрес Конгрес Пост-конгрес

Місце
Київ-Львів- Ужгород і країни-сусіди: 
Польща, Угорщина, Словаччина, 

Чехія, Австрія тощо
Берлін Київ Україна

Дата 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
День Пт. Сб. Нд. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд. Пн. Вт. Ср. Чт.

Робочі дні Пре-конгресу (Берлін) 18-20 серпня, робочі дні Конгресу 22-23 серпня (Київ),
17 і 21 серпня дні заїзду до Берліну і Києва, 24 і 25 серпня дні роз’їзду. 

Вибір варіанту участі і реєстрація здійснюється згідно умов участі і програми заходів. 
Більш детальну інформацію шукайте на сайті ВУЛТ: http://www.vult.org.ua/

О ргкомітет Конгресу

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
WORLD FEDERATION OF UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

E-mail: sfult@ukr.net, website: www.sfult.org

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

E-mail: vult@ukr.net, websites: www.vult.org.ua
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• Редакція зберігає за собою право 
скорочення і ре да гування тексту

• Відповідальність за достеменність 
інформації несе автор

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

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

02 – Всесвітній день  дітей із аутизмом 

07 – Всесвітній день здоров’я

17 – Всесвітній день боротьби з 
гемофілією

25 – Всесвітній день боротьби з 
малярією

26 – Міжнародний день пам’яті жертв 
радіаційних аварій та катастроф

Відомості про вказані дати 
ВУЛТ рекомендує 

поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 
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 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè - ïîñòàò³

Ç ÆÈÒÒß Ë²ÊÀÐß
²ÐÅÍÈ ÌÈÃÎÂÈ×

(Закінчення спогадів професора Ю. Стернюка.
 Початок читайте у №№2,3 за 2016 р.)

З політехніків виділялись студенти Й.Грица, О.Федак, 
семінарист М.Кревецький (брат історика І.Кревець-

кого). Дещо пізніше приєднались М.Дубовий, С.Мартинів, 
частково Б.Собчук. Доля 

Закінчення студій, а потів воєнні потрясіння, захопили 
маму в гінекологічній клініці. Керував клінікою старенький 
професор К. Бохенський (Bocheński Kazimierz), а ведучим був 
доцент Лібгарт. Обох мама характеризувала дуже позитивно. 
В клініці панувала тепла товариська атмосфера. Вирисовува-
лась гарна професійна кар’єра. Період «перших совітів» і, 
особливо, німецької окупації пережила без значних особистих 
потрясінь. Проте, численні злочини, які чинило НКВД та гес-
тапо, свідками яких мимоволі ставала, дуже морально гнітили. 
За «німців» входила до складу медичної комісії, яка оглядала 
людей перед висилкою на роботу до Німеччини. Розповідала, 
що практично усі лікарі цієї комісії таємно саботували цю 
роботу, вигадуючи усілякі мислимі і немислимі хвороби, ли-
шень би «забракувати» ту чи іншу особу. Проте зупинити цей 
процес, звісно, не могли. На схилі літ відносно цієї діяльнос-
ті мала й певні сумніви у правоті своїх діянь. Частина людей, 
яких врятувала від висилки до Німеччини, в скорім часі опи-
нились на Сибірі та й там загинули. А вислані до Німеччини, 
згодом виїхали – хто до Англії, хто до Канади чи США, і 
відносно спокійно доживали свої літа. Один висновок роби-
ла з цього: пізнати Божу волю людині не дано.

1944 рік – настають нові порядки. Мама – асистент в гі-
некологічній клініці. Її починають запрошувати в кадри, роз-
питувати, схиляти до співпраці з НКВД. Пропонують пись-
мово підтвердити свою згоду на співпрацю – «Хто не з нами, 
той проти нас!». Запрошення в кадри повторюються і щоб не 
поїхати «в далеку дорогу» – звільняється з посади і переходить 
на непрестижну роботу поліклінічного гінеколога, на якій 
пробула до кінця лікарської практики.

Вже будучи на новій посаді таки побувала одну ніч у тюр-
мі на Лонцького. Слідчий показував фотографії різних жінок, 
які начебто були у неї на прийомі. Одну з них мама впізнала 
і добре пам’ятала, що це була підпільниця з УПА. Але здо-
булась на грубу відповідь, що вона не окуліст, а жіночий лікар 
і не ці фотографії слід показувати – тоді може впізнає. Це 
розвеселило слідчого і він наказав відвести її в камеру, а на 
ранок відпустити. 

Працюючи на посаді лікаря в поліклініці, мама завдяки 
своїй сумлінній багаторічній праці здобулась на таку попу-
лярність, що здавалось усі жінки, щонайменше на «Личакові», 
її знають. Мала немало «своїх дітей», бо працювала акуше-
ром-гінекологом. Була лікарем вищої атестаційної категорії, 
відзначена як кращий медичний працівник в наказі міністра 
охорони здоров’я.

Ще з передвоєнних часів – від 1938 року, належала до 
українського лікарського товариства. У 1992 році, як ветеран 
товариства та активний учасник його відродження, посмерт-
но стала Почесним членом УЛТ у Львові. 

Серед її захоплень було малярство. Досі у нас збереглись 
кілька картин, намальованих нею у молодші роки. Надалі 
мала менше часу, почала втрачати зір і не могла вже малювати. 

1947 року вийшла заміж за Маркіяна Стернюка (доктор 
права, за фахом не працював), з яким мали двоє синів. Юрій 
Стернюк – лікар онколог, доктор медичних наук, професор 
кафедри онкології ЛНМУ ім.Данила Галицького. Андрій Стер-
нюк – лікар- кардіолог, Заслужений лікар України.

Ще один багатомовний факт. За ціле життя я не бачив на 
мамі жодної золотої прикраси крім, обручки, бо не вбачала 
щастя в золоті.

Матір відійшла у вічність 7 грудня 1990 року і похована 
в родинному склепі на цвинтарі в Роздолі.

Проект організовано французькою 
неурядовою громадською організацією 
«Асоціація французько-української 
співпраці у сфері охорони здоров’я 
та фармації» (ASFUDS) у співпраці 
з Українським лікарським товари-
ством у Львові. До участі в Програмі 
запрошуються лікарі всіх спеціаліза-
цій, фармацевти й інші працівники сфе-
ри охорони здоров’я, студенти, інтерни 

медичних університетів із числа громадян України.
Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів 

і студентів медичних університетів із однією з кращих у 
світі моделей охорони здоров’я, роботою медичних уста-
нов та системою підготовки медичних кадрів у Франції, 
відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім 
того, поїздка надає можливість ознайомитися зі столицею 
Франції –Парижем, іншими європейськими містами: Пра-
га, Брно (Чехія), Барселона (Іспанія), Генуя, Пар-
ма (Італія), Будапешт (Угорщина), відпочити на пляжах 
Барселони та Коста-Брави.

Кожен учасник Програми отримає іменний сертифі-
кат (враховується при атестації лікарів, розподілі ви-
пускників медичних навчальних закладів, підтверджує 
міжнародний досвід кандидата для присвоєння вченого 
звання доцента або професора).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
16 липня – виїзд із м. Львів. Культурна програма 

у м. БРНО (Чехія). Нічліг у готелі.
17 липня – м. ПРАГА (Чехія). Культурна програма. 

Переїзд до Парижа.
18-20 липня  – м. ПАРИЖ (Франція). Культурна та 

медична програми. Нічліги в готелі.
21 липня – м. БАРСЕЛОНА (Іспанія). Культурна прог-

рама. Пляжний відпочинок. Нічліг у готелі.
22 липня – м. БАРСЕЛОНА. Монастир Монсер-

рат. Пляжний відпочинок. Нічліг у готелі.
23 липня – м. ФІГЕРЕС (театр-музей Сальвадора 

Далі) м. КАДАКЕС (пляжний відпочинок на пляжах Кос-
та-Брави). Переїзд до м. Генуя.

24 липня – м. ГЕНУЯ (Італія). Культурна програма. 
Нічліг у готелі.

25 липня – м. ПАРМА (Італія). Культурна програма 
в кулінарній столиці Італії. Переїзд до м. Будапешт.

26 липня – м. БУДАПЕШТ (Угорщина). Культурна 
програма. Нічліг у готелі.

27 липня – повернення до м. Львів.

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

16  – 27 ЛИПНЯ 2016 РОКУ

ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА
(Париж, 18 – 20 липня 2016 р.)

• Інститут Париж V-Рене Декарт (факультет стома-
тологічної хірургії, Музей історії медицини);

• Відділення акушерства та гінекології Дитячого 
клінічного центру Робера Дебре;

• Відділення анестезіології та реанімації Клінічного 
центру Кошен;

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

• Moreau de Tours Клінічний центр Святої Анни 
(провідний французький лікувальний заклад у галузі 
психіатрії та неврології);

• Дерматологічний музей муляжів Клініки Святого 
Луї: найбільша у світі колекція 4800 воскових 
муляжів хворих на шкіряні захворювання;

• Музей Інституту Пастера.

ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: 520 € + кошти за консульський 
(віза) та сервісний збір, страховку, оргвитрати.

ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР ПРОГРАМИ – Українське лі-
карське товариство у Львові

Голова Українського лікарського товариства у Льво-
ві, проректор з лікувально-профілактичної роботи Львів-
ського національного медичного університету імені Да-
нила Галицького доктор медичних наук, професор Ба-
зилевич Андрій Ярославович. Контактний телефон: 
0674473221, е-mail: abazylevych@ukr.net

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

Зареєстрованими учасниками вважаються особи, 
котрі подали повний комплект документів. Група 
комплектується в міру поступлення документів від 
претендентів. Черговість реєстрації учасників визна-
чає послідовність їх посадки в автобус.

Крайній термін подання документів – 
28 травня 2016 року!

(або раніше в разі повного набору групи)

На Форумі та виставці Ви отримаєте максимум інфор-
мації про новинки медицини, контакти та позитивні 

враження, відвідаєте тематичні наукові заходи. 
Більше 60 компаній заявили про свою участь у Форумі та 

виставці. Серед них: компанія «2М MATERIA MEDICA» 
(Польща), яка представляє широкий вибір шовного матеріалу 
для хірургії, гінекології, офтальмології та стоматології; компа-
нія «KINESIS» (Польща), «РЕХАФЛЕКС» (Київ) та ін. – ши-
рокий вибір реабілітаційного обладнання; компанія «ASTAR» 
(Польща) – найсучасніше фізіотерапевтисне обладнання, 
фірма «RH» (Чернівці), «Мед Ексім» (Київ), «Здраво» (Київ), 
«Медапаратура» (Київ), «ІН МЕДІКАЛ» (Київ), «Новатор» 
(Хмельницький), «Юрія Фарм» (Київ), « Євромедпроект»(Київ) 
та ін. – широкий вибір медичного та діагностичного обладнан-
ня; «Промед-Україна» (Київ) і «Медтехніка» ( Львів) та ін. – 
медичний інструментарій; лабораторне обладнання та послу-
ги представляють компанії: «Укрбіо» (Київ), «Медіс» (Львів), 
«Еласко Арніка» (Одеса), «БіоТестМед» (Київ) та інші.

В експозиції, яка присвячена реабілітації та медичному 
туризму представлять свої послуги реабілітаційні центри та 
клініки: «Легкий рух» (Львів), «Модричі» (Львівська обл.), 
«Інново» (Львів), лікувальні курорти Словаччини, копальні 
солі (Польща), медичні та діагностичні центри Чехії та Ту-
реччини.

Широкою та багатогранною є експозиція фармацевтичних 
компаній, як вітчизняних —«Юрія-Фарм», «Здраво», так і 
представництв світових брендів - «Вефарма ілач санаї ве тід-
жарет лімітед шіркеті» (Туреччина), «Альпен Фарма» АГ, 
«Мукос Фарма ЦЗ С.Р.О».

За підтримки компанії «LA ROCHE-POSAY» буде про-
ведено безкоштовне скринінгове обстеження в рамках соці-
ального проекту «Обстеж свою родимку. Збережи своє здоров’я 
та здоров’я ближнього».

В рамках Форуму для відвідувачів та учасників буде ор-
ганізовано виїзний діагностичний центр. 

Наукові заходи форуму:
13 квітня 2016р. о 10:30 год – Науково-практична конфе-

ренція «Сімейна медицина. Перспективи та шляхи подаль-
шого розвитку». 

13 квітня 2016р. в 11:00 год – Науково-практична конфе-
ренція «Лабораторна медицина. Нові методи діагностики». 

14 квітня 2016р. о 10:00 год – Науково-практична конфе-
ренція «Комплексний підхід до питань реабілітації». 

В рамках конференції відбудеться ряд секцій:
Комплексний підхід до питань фізичної реабілітації.
За грозливі реалії сьогодення. Надання невідкладної до-

помоги в екстрених випадках.
Психологічна складова біопсихосоціальної моделі реабі-

літації.
Медичний туризм.
15 квітня 2016р. о 10:00 год – Науково-практична конфе-

ренція «Новітні тенденції лікування та профілактики дерма-
товенерологічних та косметичних проблем в рамках доказової 
медицини». 

15 квітня 2016р. в 11:00 год – Круглий стіл «Актуальні 
питання співпраці з громадськістю в сфері охорони 
здоров’я».

В рамках Форуму одночасно буде відбуватись VШ спеці-
алізована виставка «Стоматологічний ярмарок»

Форум проходить за підтримки Міністерства охорони 
здоров’я та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Львів-
ського національного медичного університету імені Данила 
Галицького та Українського лікарського товариства у Львові

Детальна інформація: www.galexpo.com.uaom.ua
https://www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum/

Â²ÒÀªÌÎ ÂÀÑ ÍÀ ËÜÂ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÌÅÄÈ×ÍÎÌÓ ÔÎÐÓÌ² 
ÒÀ 22 ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍ²É ÂÈÑÒÀÂÖ² «ÃÀË-ÌÅÄ»!
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