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«Ë³êàð ç âîë³ Áîæî¿ ïëåêàº òà áåðåæå Ãîñïîäí³é äàð äëÿ êîæíîãî – 
éîãî æèòòÿ»

(Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé) 

Христос воскрес!  Воістину воскрес!

Ìàºìî ïðèºìí³ñòü ïðèâ³òàòè âàñ, äîðîã³ êîëåãè, 
³ç ñâÿòîì Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ! Õàé öåé âåëè÷íèé äåíü òîðæåñòâà 

äîáðà òà çëàãîäè, äåíü ïåðåìîãè æèòòÿ íàä ñìåðòþ äàðóº âàì 
íåïîõèòíó â³ðó òà íàä³þ íà êðàùå, äîäàº íàñíàãè ³ äóøåâíîãî ñïîêîþ.

Ñâÿòî Âåëèêîäíÿ – ðàä³ñíà ïîðà!
Çè÷èìî Âàì íèí³ ùàñòÿ òà äîáðà!
Õàé æå äçâ³í ëóíàº äî ñàìèõ íåáåñ,
Ëþäÿì ñïîâ³ùàº, ùî Õðèñòîñ âîñêðåñ!

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

×È Ë²ÊÀÐ = 
²ÍÒÅË²ÃÅÍÒ?

Сьогодні в Україні чуємо дуже багато розмов про 
інтелігенцію та еліту. Термін «інтелігенція» по-

ходить від латинського слова intelligens, що означає 
розумний, розуміючий, думаючий. Французьке слово 
еlite дослівно означає щось краще, відбіркове. Еліта, 
як вказується в словниках, може бути політичною, 
технічною, військовою, адміністративною, науковою, 
культурною. При цьому вже традиційно до інтелігенції 
відносять всіх, хто займається розумовою працею, 
хто володіє професією вчителя, інженера, лікаря, є 
митцем чи науковцем тощо. Отже, інтелігентність роз-
глядають як категорію освітньо-фахову, а також етич-
ну, тобто володіння вмінням себе культурно поводити. 
«Інтелігенція – соціальний прошарок, що складається 
з осіб професійно зайнятих розумовою працею – дія-
чів науки, мистецтва, інженерів, вчителів, лікарів» – 
подається в словниках іншомовних слів. До еліти 
відносять, як правило, відомих діячів, високих поса-
довців. Але всі ці вказані визначення абсолютно за-
перечуються реальними фактами нашого життя. 

Тому не можна не погодитись із думкою нашого 
земляка – відомого українського вченого, публіциста 
та політичного аналітика, професора Петра Іванишина, 
який стверджує, що інтелігент та представник інтелі-
гентної професії чи просто добре вихована людина – 
це абсолютно різні речі. До речі, виховано поводитись 
може і злочинець, який володіє інтелігентною профе-
сією або навіть формально належить до еліти, що 
неодноразово бачимо в нашому сучасному житті. Він 
підкреслює, що до поняття інтелігентності потрібно 
підходити як до категорії духовної, а не професійної 
чи чисто етичної, бо «інтелігентність – це особливий, 
спрямований на вдосконалення людини та суспільств 
стан душі». Водночас, також не можуть бути синоні-
мами поняття інтелігент та інтелектуал, бо «без по-
стійної націленості на ушляхетнення середовища 
навіть інтелігентна та інтелектуальна діяльність не 
зробить людину інтелігентом».

Чи із осіб, які здобувають вищу освіту, стають нау-
ковцями, наша система освіти творить інтелігентів, 
чи лише продукує кваліфікованих службовців інтелі-
гентних професій? Спеціалісти, службовці, посадов-
ців всіх рівнів служать державі, а інтелігенти – народові. 
Тому ні високий професіоналізм лікаря і чесне від-
ношення його до своїх фахових обов’язків, ні навіть 
скрупульозне дотримання ним засад медичної деон-
тології не є свідченням його інтелігентності. Хоча все 
це є її складовими частинами. 

Лише гармонійне поєднання освіченості та духо-
вності, дійсного, а не показового, патріотизму творить 
інтелігента, який може претендувати на зарахування 
до еліти нації, бути, врешті, Громадянином – спів-
творцем громадянського суспільства. Як наголошує 
той же Петро Іванишин, «тільки людина розумової 
праці, яка за покликом власної совісті здійснює ушля-
хетнений вплив на середовище, утверджуючи сутніс-
не в житті індивіда, суспільства, нації, може називатись 
інтелігентом. Водночас, ця людина може належати до 
справжньої – духовної національної еліти».

 Академік Любомир Пиріг – один із представників 
нашої національної еліти, у свій час закликав: «Ліка-
рю, будь громадянином!», що рівнозначно тому, щоб 
бути справжнім інтелігентом. Цей заклик зостається 
вельми актуальним і сьогодні – у наші часи, які такі 
непрості для інтелігенції.

Зеновій МАСНИЙ

Колаж Павла Адамовича

Проблема охорони здоров’я, медичної допомоги в Украї-
ні за всі роки Державної незалежності не тільки не 

втратила своєї важливості та актуальності, але все більше 
загострюється. Ця проблема, порівняно з іншими сферами 
суспільного життя, займає чи не найбільше місця на сторінках 
преси з висвітленням стану здоров’я населення, демографіч-
ної ситуації, спроб реформування («реформопатії») системи 
охорони здоров’я і, на жаль, дуже й дуже рідко з представ-
ленням позитивних зрушень у цих питаннях. Публікації від-
криті, без відчуття цензурного контролю, якої, завжди можна 
було сподіватися впродовж десятиліть в УРСР. Не забуваю, 
коли із моєї статті як депутата Верховної Ради УРСР 12-го 
скликання (1-го - України) в редакції газети «Радянська Украї-
на» вилучили дані про контроль з боку КГБ щодо наслідків 
Чорнобильської катастрофи. Після 1991 року, після проголо-
шення Незалежності я міг собі дозволити публікувати статті 
під такими назвами: «Б’ємо на сполох – рятуймо ґенофонд» 

(1991), «Порахуймо, чому нас в Україні стає менше» (1993), 
«Не доходять руки уряду до ліків» (1993), «За що живемо, за 
що лікуємося» (1993), «У своїй країні гинемо, вимираємо» 
(1994), «Медичні та політичні уроки Чорнобиля» (1996), «Сум-
ні реалії української медицини» (1996), «Президент не думає 
про здоров’я» (1997), «Маємо найвищий рівень смертності» 
(1997), «Сучасні передумови та можливості вірності Клятві 
Гіппократа українського лікаря» (2000), «Біоетика і сьогоден-
ня охорони здоров’я в Україні» (2003), «Тернистий шлях ре-
формування охорони здоров’я» (2005), «Державна ціна» 
здоров’я громадян України» (2012) та інші.

Подав я заголовки своїх (не всіх) статей в хронологічному 
порядку, щоб показати застій, відсутність державницько-по-
літичної волі до покращення системи охорони здоров’я, збе-
реження життя громадян як запоруки людності – трудового, 
інтелектуального, оборонного потенціалу держави.

 • Àêòóàëüíî!

ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ÓÊÐÀ¯Í² ÍÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀÕ 
ÏÐÅÑÈ – ÙÎ ÌÀªÌÎ ² ×ÎÃÎ Î×²ÊÓªÌÎ

(Закінчення на стор. 2-3)
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На жаль, ці назви статей від-
творюють і сьогоднішню ситуа-
цію в Україні. Зміст їх повторя-
ється в статтях сучасної преси. 
Хай вибачать автори статей, що 
я не представив їх, але більшість 
публікацій – від редакцій газет і 
журналів.

У 2015 році учасниками пар-
ламентських слухань «Про ре-
форму охорони здоров’я в Украї-
ні» було представлено показники 
демографії та стану здоров’я на-
селення України. Після 52 млн 
населення в 1993 році нас в Украї-
ні стало менше майже на 10 млн.

За станом здоров’я населення України у 2013 р. посідала 
99 місце серед 145-ти прийнятих для оцінки країн світу. Украї-
на – «лідер» за захворюваністю на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, 
займає в Європі перше місце за темпами їх поширеності. Що-
денно 8 українців помирає від СНІДу і 50 інфікуються («Го-
лос України» («ГУ»), 2009. №60).

На туберкульоз сьогодні в Україні хворіють 250 тис. гро-
мадян (за оцінками ВООЗ 25% не виявлено – 67,6/100 тис. 
осіб). Збільшується кількість дітей хворих на туберкульоз. У 
2016 році Ґлобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульо-
зом і малярією виділив Україні 392,5 млн гривень, ще 162,5 млн 
очікується у 2017 році. В Україні гіркий досвід з використан-
ням коштів у медицині. Отже – контроль! Передбачається до 
2030 року покінчити у світі з епідеміями цих хвороб, («День», 
24-25.03.17). 

Стрімко зростає, майже досягаючи масштабів епідемії, 
захворюваність на вірусні гепатити В і С.

Низький рівень охоплення дитячого населення профілак-
тичними щепленнями призвів до поширення цілої низки хво-
роб, з яких деякі спостерігалися тільки в поодиноких випад-
ках. Ще й до того в школах «Школярі дуже стомлюються і 
хворіють» («ГУ», 23.03.17).

Мають велике значення (49-53%) для збереження здоров’я, 
для довголіття людей спосіб життя, суспільна мораль. Україн-
ці, на жаль, займають одне з перших місць в Європі за вжи-
ванням алкоголю, палінням тютюну (діти, підлітки!). Збіль-
шується частота самогубств (діти, підлітки!), кількість ДТП 
(у 2016 р. загинуло 3187 осіб – «Україна молода» («УМ»), 
27-28.01.17). За даними щорічного опитування населення між-
народною групою незалежних соціологів під егідою ООН, 
Україна в 2016 році на 132 місці із 155країн світу в рейтингу 
найщасливіших. У 2013 р. займала 87-ме місце. Критеріями 
оцінки служать: ВВП на душу населення, рівень соціальної 
підтримки, безпеки, свободи, очікувана тривалість здорового 
життя, стабільність сім’ї та рівень корупції («УМ», 21.03.17; 
День, 24-25.03.17).

Мають значення для здоров’я, тривалості життя стан на-
вколишнього середовища (17-20%), генетичний код людини 
(13-33%). Відомо, що від рівня медичної допомоги здоров’я 
людей, тривалість їх життя залежать на 8-10% («Ваше здо-
ров’я» («ВЗ»). 27.01.17). Стан системи охорони здоров’я, якість 
медичної допомоги в Україні такі, що приведення до належ-
ного рівня перевищить їх названу значущість в цьому від-
ношенні.

Щодо ефективності охорони здоров’я в Україні, то за да-
ними ВООЗ у 2010 р. серед майже 200 країн світу вона зай мала 
79 місце. У 2016 р. в рейтингу ВООЗ Україна не числиться. 
Перше місце займає Гонґконґ. А із поданих у «ВЗ» (24.02.17) 
25-ти європейських країн 3-тє місце займає Іспанія і 29-те – 
Чехія. 

Головна мета реформування системи охорони здоров’я в 
Україні, започаткованого фрагментарно на світанку Незалеж-
ності, – доступність медичної допомоги, яка відповідає су-
часним досягненням медичної науки та світової медичної 
практики (кваліфікація кадрів, забезпечення сучасною діа-
гностичною апаратурою, медикаментами). Виявилося, що 
«Клаптикове» реформування – шлях у нікуди» («ВЗ», 08.01.16), 
«фрагментарні реформи і недофінансування призведуть до 
розчарування суспільства» («ВЗ», 23.12.16). Зрештою, «… всі 
т.зв. реформи в медицині призвели до того, що вітчизняна 
охорона здоров’я опинилася, по суті, на межі краху» («ГУ», 
28.02.17).

Лунають обґрунтовані претензії, що, плануючи реформу-
вання, працівники МОЗ повинні були ознайомитися зі станом 
галузі на місцях («ВЗ», 10.02.17), що необхідно взяти «Мед-
реформу – під президентський контроль» («ВЗ», 04.03.16). 
До сьогодні невідомо, «Чого очікувати українцям від рефор-
маторського закону» («ВЗ», 24.03.17). Незалежно від цього 
«Медики та експерти наполягають на реформуванні системи 
охорони здоров’я», запропонувавши низку стратегічних на-
прямків («ВЗ», 24.03.17). І знову з небезпекою, що можуть 
бути «Реформи з ефектом плацебо» (там же). 

Заклик повернути у медичні виші відмінену в попередні 
роки «Педіатрію» та, відповідно, відновити спеціальність 
(«ВЗ», 28.10.16) реалізовано у 2017 році.

Упродовж останнього року головним заходом т.зв. рефор-
мування галузі є створення госпітальних округів, що повинно 
підвищити рівень медичної допомоги із заощадженням фі-
нансів. «Госпітальні округи – це функціональні об’єднання 
закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній тери-
торії, що забезпечує подання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги населенню 
цієї території із збереженням 
якісного надання інтенсивного 
лікування і часової доступнос-
ті до нього» («Укр. мед. часо-
пис», 2017, 1).

Медична громадськість на місцях не дуже сприйняла ідею 
госпітальних округів: «Госпітальні округи нарізали «по-
живому» («ГУ», 24.01.17); «Розрізали» без скальпеля і згоди 
пацієнтів» («День», 27-28.01.17); «Госпітальні округи: ріже-
мо без наркозу?»; «Госпітальні округи: напруга не вщухає» 
(«ВЗ», 24.02.17); «Госпітальні округи нарізають без обгово-
рення» («ГУ», 02.03.17). Виникає небезпека, що закриття 
лікарень призведе до збільшення відстані до новостворених 
головних в окрузі («УМ», 15.02.17).

Тільки на Кіровоградщині поки що «Госпітальні округи: 
процес в дії. Не закривають жодної лікарні» («ГУ», 11.03.17).

 Обговорення проекту відбулося в Рівному («ГУ», 18.03.17), 
на Волині («ВЗ», 24.03.17).

За даними опитування, проведеного соціологічною групою 
«Рейтинг», проти створення госпітальних округів виступають 
44% українців, підтримують 36 відсотків («Новости медицины 
и фармации в Украине» - Нов. мед., 2017, 1). 

Організація госпітальних округів потребує порозуміння 
в їх структурі, функції на підставі публічного обговорення: 
«Відкрита політика – єдиний спосіб якісно реформувати ві-
тчизняну медицину» («ГУ», 16.03.17).

Справедлива думка, що «Госпітальні округи повинні ство-
рюватися із врахуванням економічної ефективності, але голов-
ним завданням має стати не реформа заради реформи, а зміни 
заради підвищення доступності й якості медичної допомоги, 
насичення медичної сфери потужним технологічним і кадро-
вим потенціалом» («ВЗ», 04.02.17). 

Проти «економічної ефективності» скорочення кількості 
стаціонарних ліжок (замість 117 – 166 осіб на одне ліжко) 
виступили у Запорізькій області («ГУ», 2016, №131).

Глибше збагнути значення і роль передбачуваного рефор-
мування можуть справді допомагати публікації у формі за-
питань і відповідей, використаній у «Нов. мед. и фарм. в 
Украине» (2017,1).

Упродовж років псевдореформування (не інакше!) медич-
ної галузі в Україні всі усвідомлювали і усвідомлюють, що 
«Доступна і якісна медицина починається з фінансування» 
(«ВЗ», 08.01.2016). З метою економії фінансування на медич-
ну допомогу відбувається «Ломка стаціонарного менталітету», 
але «чи готова до цього українська медицина?» («ВЗ», 7.01.17). 
Однозначно – не готова. Готовність вимагає удосконалення 
первинної ланки медичної допомоги, сімейної медицини, на-
дання потрібної допомоги у формі денного, домашнього ста-
ціонару. 

Вважають («ВЗ», 23.12.16), що медична допомога в Украї-
ні потребує підвищення фінансування на 35 відсотків. Адже 
загально відомо, що медична допомого є чинною за умови її 
фінансування в розмірі не менше 6% ВВП. В Україні за всі 
роки не більше 2,5-3,2-3,5%. «Зрівнялівка» і недофінансуван-
ня – головні вороги медичної галузі («ВЗ», 24.03.17) в т.ч. і 
медичної науки. Тому Професійна спілка працівників охоро-
ни здоров’я звернулася з відповідним проханням до Верховної 
Ради України. 

Не забезпечені медикаментами лікарні, не спроможні за-
довольнити власну потребу в ліках пацієнти («Не аптеки, а 
«роздягалки». Переступивши їх поріг, втрачаєш надію» («ГУ», 
16.03.17). Та ще й небезпека фальсифікованих ліків (там же). 
За даними Міністерства соціальної політики, близько 8 млн. 
українців отримують пенсію меншу прожиткового мінімуму 
(«УМ», 24-25.03.17). Нашим громадянам загрожує «медична 
бідність» («День», 20-21.01.17) ще й тому, що кожного року 
у фармацевтичній сфері з’являється 45 нових препаратів (на-
самперед для лікування онкозахворювань, аутоімунних хвороб, 
цукрового діабету). Передбачають що до 2021 року світові 
щорічні витрати на рецептурні препарати досягнуть приблиз-
но 1,5 трлн доларів.

За даними всеукраїнського опитування (Міжнародний фонд 
«Відродження») 39% громадян, які хворіли за останні 12 мі-
сяців (2016-2017 рр.) не відвідали лікаря через брак коштів.

«У державному бюджеті на 2017 рік збільшився розмір 
медичної субвенції на 11 млрд грн. (із 44,4 млрд грн. у 2016 році 
до 55,5 млрд грн. у 2017 році), – повідомив віце-прем’єр – 
міністр України Геннадій Зубко. Крім того, передбачена до-
даткова дотація в розмірі 14,9 млрд грн. з держбюджету міс-
цевим бюджетам на охорону здоров’я і освіту». («ВЗ», 
10.03.17). Також передбачається пакет безкоштовних, част-
ково оплачуваних послуг і ліків («УМ», 24-25.03.17). 

Бюджетний комітет Верховної Ради незадоволений неуваж-
ністю, безконтрольністю фінансової політики МОЗ («ВЗ», 
28.10.16). Можна повірити. Упродовж останніх років у пресі 
досить часто траплялися публікації про перевірку МОЗ з при-
воду нецільового, неоправданого використання коштів. Але 
ніхто не був покараний…

«Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідо-
мив, що незабаром уряд презентує нову модель української 
системи охорони здоров’я, орієнтованої на надання якісних 
послуг та достойну оплату праці лікарів». («ВЗ», 10.03.17).

Не один раз обіцяли. Але…
Відомо, як у зв’язку з дефіцитом фінансування в інститу-

тах НАМН України наукові співробітники, лікарі змушені 
працювати на 0,75 посадового окладу, йти у вимушену неоп-
лачувану відпустку. Відсутні кошти на медикаменти, на хар-
чування пацієнтів у клініках. Усе це представив у своєму 
інтерв’ю президент НАМН України В. Цимбалюк («ГУ», 
29.01.16). У статті під заголовком «Коли цінуватимемо людське 
життя, тоді й медичну науку шануватимемо» («ВЗ», 09.12.16) 
він заявив: «Критичне фінансування медичної галузі – це не 
тільки фінансово-економічна, але й політична проблема». На-

віть Рахункова палата заявила, що «Уряд і МОЗ бездіяльністю 
знищують інститути НАМНУ».

Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Ша-
лімова, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського є під загрозою існування («ВЗ», 10.02.17). 
Чи не половину співробітників доведеться скоротити Інсти-
тутові кардіології ім. М.Д. Стражеска («Нов. мед.», 2017, 1). 

Та й взагалі наука в Україні під загрозою. На наукову ді-
яльність відраховується 0,24% ВВП – «це менше, ніж отримує 
один європейський університет» («ГУ», 21.02.17).

Українці дочекалися, що «Швейцарія частково профінан-
сує медичну реформу в Україні» («ВЗ», 27.01.17), що «Між-
народні організації нададуть допомогу регіонам, які перші 
запустять медичну реформу» («Нов. мед.», 2017, 1). На під-
ставі досвіду необхідний контроль, щоб допоміжні кошти 
потрапили за адресою, щоб послужили не псевдо реформу-
ванню, не «втекли» в офшори 

Україна займає перше місце серед країн Європи за по-
казником смертності. 70 відсотків життів втрачає у сфері 
служби швидкої допомоги через невчасне прибуття її. Серед 
персоналу невідкладної медичної допомоги – 16,5% осіб пен-
сійного віку, із 3118 автомобілів «швидкої» 723 експлуату-
ються понад 10 років. У зв’язку з таким станом цієї ланки 
медичної допомоги відбувся круглий стіл в Комітеті з питань 
охорони здоров’я Верховної Ради України («ГУ», 02.03.17). 
В порядку реформування служби екстреної медичної допо-
моги і медицини катастроф був намір МОЗ залучити до неї 
нефахівців – парамедиків. Лікарі категорично опротестували: 
восени 2016 р. голодували біля будинку МОЗ, виступили з 
інтерв’ю про стан служби в різних областях України – («ВЗ», 
23.12.16): «Парамедики в Україні – друге дихання чи останній 
подих швидкої?»; «Лікарі проти парамедиків»). Заявили, «що 
для підвищення ефективності екстреної медицини слід ви-
рішити «ключові проблеми»: стан доріг, забезпечення сані-
тарним транспортом, медична грамотність рятувальників, 
поліцейських, водіїв. «Лікарі швидкої працюють за схемою 
«стій і лікуй», парамедики в США – «Бери і вези». Куди вез-
ти? У нас немає стаціонарів екстреної допомоги, відповідно 
підготованих спеціалістів. І взагалі «На шляху реформування 
екстреної меддопомоги варто ще багато чого зробити» («ГУ», 
11.03.17). Згідно з чинними нормативами, автомашина швид-
кої допомоги в містах повинна прибувати на місце виклику 
за 10 хв., в сільській місцевості – за 20 хв. Має бути 8 хвилин. 
(«ВЗ», 10.03.17).

У Львівському центрі екстреної медичної допомоги і ме-
дицини катастроф у зв’язку з незадовільним станом транспор-
ту, нерегулярністю виплати заробітної платні лікарі почали 
страйк («ГУ», 15.09.16). Це в Україні не єдиний страйк меди-
ків. Страйкують, але із збереженням розкладу і потреби ме-
дичної допомоги. 

Екс-міністр охорони здоров’я М. Поліщук вважає, що 
первинна ланка медичної допомоги в Україні запущена, за-
недбана («ГУ», 08.12.16). У 2016 р. («ВЗ» 28.10.16) МОЗ пе-
редбачало зарезервувати на первинну ланку 10 млрд грн. 
Решту, за потреби, накладати «на плечі місцевої влади». У 
2017 р. «Країні бракує 3,5 тисячі лікарів первинної ланки» 
(«ГУ», 24.03.17).

Усвідомлюючи важливість цієї ланки медичної допомоги, 
Комітет ВР з питань охорони здоров’я провів слухання («ГУ», 
13.05.16). Встановлено, що в Україні сімейних лікарів на по-
ловину менше від потреби. У 2015 р. їх було 13336. У Європі 
в середньому – 68 сімейних лікарів на 100 тис. населення (в 
Голландії – 47, в Бельгії – 115). У проекті Наказу МОЗ Украї-
ни щодо первинної медичної допомоги передбачено, що сі-
мейний лікар повинен обслужити 1-2,5 тис. громадян («ВЗ», 
02.02.17). У Європі: 870-1480. В Україні сімейний лікар поки 
що за рівнем підготовки не відповідає його обов’язкам: ши-
рокий спектр первинної діагностики з поглибленням на рівні 
вузьких спеціалістів. Велика роль сімейного лікаря у профі-
лактиці захворювань членів сім’ї, у своєчасному, ранньому 
виявленні патології. МОЗ представило новий «генплан» ре-
конструкції первинної ланки – порядок надання ПМД, зав дання 
сімейного лікаря, його оснащення. З одного боку його зо-
бов’язують «закрити» 80% проблем пацієнта, з іншого боку, 
табель оснащення його скорочують. Попередньо обіцяли сі-
мейному лікареві 35-45 тис. грн. доходу на місяць, тепер – 15 тис. 
при обслуговуванні 2,5 тис. пацієнтів (оптимально – 1-1,5 тис.) 
(«ВЗ», 24.03.17.) 

«У лікарнях назріває кадрова криза» («ГУ», 17.03.17). Ка-
дрова криза загрожує не тільки у лікарнях, а й у системі охо-
рони здоров’я загалом. Головна причина – низька зарплатня: 
«… як результат багато санітарок, медичні сестри йдуть пра-
цювати прибиральницями в комерційні банки, а кваліфіковані 
лікарі переходять у приватні клініки, їдуть за кордон, оскіль-
ки там більші зарплати». Та й взагалі у лікарнях на сьогодні – 
«Жах і морок лікарняного ліжка» («УМ», 21.03.17). Під таким 
заголовком стаття пацієнтки «елітарної» Олександрівської 
лікарні Києва. 

«МОЗ не помічає масового виїзду лікарів з України» («ВЗ», 
10.03.17). Таке обвинувачення сучасної в.о. міністра охорони 
здоров’я Уляни Супрун, яка вважає, що брак спеціалістів по-
збавляє потреби скорочувати їх кількість, «а значить, в україн-
ській медицині повна ідилія» !?.

На 2017 рік в Україні загалом не вистачає 30% лікарів. 
Серед працюючих – 50% передпенсійного і пенсійного віку. 
Особливо бракує лікарів у сільській місцевості, у зв’язку з 
чим змінами до закону «Про освіту» передбачено «першо-
чергове зарахування у вузи» осіб, які погодилися відпрацю-
вати в сільській місцевості 3 роки (з безоплатним користу-
ванням житлом).

Спроби створити сприятливі умови для життя та роботи 
лікарів у регіонах існують і поза все - державними законами 
і постановами. На Черкащині передбачається, «що за умови 
роботи лікаря в громаді протягом 10 років будинок йому пе-

 • Àêòóàëüíî!

ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ÓÊÐÀ¯Í² ÍÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀÕ 
ÏÐÅÑÈ – ÙÎ ÌÀªÌÎ ² ×ÎÃÎ Î×²ÊÓªÌÎ

(Закінчення. Початок на стор. 1)



3Êâ³òåíü 2017 ðîêó

редаватиметься у приватну власність. Молодому спеціалісту 
перші три роки за рахунок громади гарантуємо оплату кому-
нальних послуг та надбавку до зарплати, яка тоді становити-
ме 8-9 тис. грн» («ВЗ», 10.03.16).

В останні 3 роки в пресі часто піднімається питання про 
трансплантацію органів і тканин в Україні. Суперечки у ВР 
про зміну законодавства точаться з 2013 року («Врятувати 
рятівну галузь медицини», «ГУ», 14.07.15).

Серед країн Європи Україна за показником посмертного 
донорства займає останнє місце (0,15 випадку на 1 млн на-
селення) – у 100 разів менше, ніж у Польщі і у 230 разів 
менше, ніж в Іспанії. Із 130-140 операцій трансплантації в 
Україні на рік тільки 10% відбувається завдяки посмертному 
донорству. «… ситуація з трансплантацією органів в Україні – 
це лікарський приклад того, як недолугими законодавчими 
актами можна фактично винищити певну галузь» («ВЗ», 
09.12.16).

Щорічно в Україні необхідно не менше 2 тис. трансплан-
тацій нирки, 1 тис. – серця, 600 – кісткового мозку («ГУ», 
10.11.16). Не формується, не готується молода зміна лікарів – 
трансплантологів («Укр. мед. часопис», 2016, 5). З метою 
збільшення посмертного донорства і, відповідно, зміни за-
кону, за участю громадських організацій, духовенства потріб-
не формування суспільної думки про необхідність узаконення 
«презумпції мовчазної згоди» (як у Білорусі). Не сподіваючись 
на зміни законодавства в скорому часі, робочою групою МОЗ 
опрацьована інструкція для роботи трансплантат-координа-
торів, які мають бути готовими до розмов з родичами помер-
лого («ВЗ», 24.03.17). 

Також в останні роки в пресі обговорюються питання про 
паліативну, госпісну медицину: «Розвиток паліативної та хос-
пісної медицини як інтегральна складова реформування сис-
теми охорони здоров’я в Україні» («Сімейна мед.», 2011, 3); 
«Паліативна культура як лакмус розвиненого суспільства 
(«ГУ», 22.03.16). У статті «Паліативна допомога: потрібна 
зміна філософії всього суспільства» («ВЗ», 19.08.16) підкрес-
люється, що «Співчуття і милість до ближнього слід форму-
вати ще зі школи»; що в паліативних і госпісних закладах 
«найважче не тільки пацієнту, а й медичному працівнику»; 
що до створення паліативної допомоги «Влада має виявляти 
більше ініціативи». Доки «влада виявить більше ініціативи», 
«…депутати Тернопільської обласної ради практично одно-
стайно проголосували за створення комунальної установи 
«Обласна лікарня «Хоспіс», про що повідомлено в статті «Яким 
має бути хоспіс?» («ВЗ», 05.08.16). У Тернополі існує осередок 
ВГО «Ліга сприяння розвиткові паліативної та хоспісної до-
помоги», голова якого й очолив «Обласну лікарню «Хоспіс».

Принагідно хочу звернути увагу, що пора вже українцям 
використовувати іноземний (англ.) відповідник поняттю «при-
тулок» не як «хоспіс», а «госпіс». У росіян немає ні фонеми, 
ні літери «Г» і тому вони в запозичених неросійських словах 
«Г» міняють на «Х». Ми ж маємо і «Г», і «Ґ» і тому англійське 
«Hospice» у нас повинно письмово і усно бути – «госпіс».

В Україні паліативної допомоги потребують приблизно 
півмільйона громадян. Отже, згідно з міжнародними стандар-
тами і рекомендаціями, - це 4,5 тис. стаціонарних ліжок («ВЗ», 
10.02.17). Прогнозують, що до 2050 року в Україні кількість 
осіб віком понад 80 років збільшиться в 3,4 рази. Уже у віці 
понад 70 років 5,2% осіб прикуті до ліжка.

Порушено в пресі («ВЗ», 24.02.17) питання про орфенні 
(рідкісні) захворювання, яким в Україні почали приділяти 
увагу з 2014 року. Скринінг новонароджених на виявлення 
орфанної патології у нас неширокий (фенілкетонурія, муко-
вісцидоз, адрено-ґенітальний синдром, гіпотиреоз, галакто-
земія). У європейських країнах новонароджених перевіряють 
на можливість 22-ох, у США – 34-ох патологічних станів.

Опіка, лікування пацієнтів з орфанними захворюваннями, 
50% з яких дитячого віку, потребують значних коштів. В Украї-
ні орфанна патологія фіксується з частотою 1:2000 (США – 
1:1500, Японія – 1:50000). Десять відсотків дітей доживають 
до 5 років, 12% - до 10-ти. Половина тих, які продовжують 
жити, є інвалідами. Необхідно опіку над контингентом таких 
хворих, їх лікування узаконити. 

Можна погодитися із заголовком статті «Цілительство – це 
той золотий скарб, який треба берегти і відчеканювати, збе-
рігати та примножувати» («Здоров’я і довголіття», 2016, 44). 
Тим паче, що й ВООЗ затвердила «Стратегію розвитку на-
родної і нетрадиційної медицини на 2014 – 2023 роки». Мож-
на сподіватися, що «екстрасенсний бум», опанування ЗМІ в 
90-их роках «цілителями, контактерами, біоенергетиками, 
екстрасенсами – магістрами і не магістрами, міжнародних і 
не міжнародних категорій» (статті – Л.Пиріг, 1993, 1996) на-
прикінці ХХ ст. не рецидивують на початку ХХІ-го.

Питання санаторно-курортного лікування, сучасного ста-
ну курортів у широкопрофільній, загально-громадській пре-
сі не висвітлюється. Це сфера медицини, яка може, як у світі, 
поєднуватися з медичним (лікувальним) туризмом, може зна-
чно збагачувати державну скарбницю і бути джерелом до-
ходів для населення. На очі потрапила тільки одна стаття про 
закриття популярного спелеосанаторію в Закарпатті («ГУ», 
07.04.16).

Заслуговує ширшого обговорення, за участю не тільки 
медиків, проблема громадського здоров’я («ВЗ», 13.01.17), 
яка передбачає напрямок «Від стратегічного керівництва до 
моделі співробітництва: парламент, міністерства, відомства, 
організації, комісії, бізнес-структури, громадські об’єднання, 
ЗМІ, громадяни». Впроваджена спеціальність «громадське 
здоров’я». Ідея заслуговує уваги, схвалення. Але потрібно 
немало пропозицій, думок, проектів, щоб після їх аналізу 
створити програму дій та об’єднати ентузіастів боротьби за 
здоров’я нації. 

Програма громадського здоров’я повинна включати від-
родження санітарної освіти серед населення, на яку свого 
часу був великий попит, що знаю із власного досвіду як автор 
медичної науково-популярної літератури.

Санітарну освіту необхідно починати з дитячих садків і 
особливо активізувати серед шкільної молоді (алкоголь, ку-
ріння, статеве життя). Нарешті заборонена реклама тютюно-
вих виробів у ЗМІ, але голова Комітету ВР з питань охорони 
здоров’я О. Богомолець ніяк не доб’ється заборони будь-якого 
зображення та видимості тютюнових виробів у пунктах про-
дажу з дозволом тільки їх переліку і цін у текстовому форма-
ті («ГУ», 11.03.17).

Необхідно заохочувати до ініціатив, які б сприяли підви-
щенню рівня медичної допомоги, збереженню і поліпшенню 
здоров’я населення у регіонах. Як, наприклад, в Житомирі, 
де відкрито діагностичну лабораторію, науково-практичний 
центр з метою підвищенню кваліфікації лікарів із залученням – 
допомогою київської професури («ГУ», 28.02.17).

У Львові ініціювали створення реабілітаційного відділен-
ня і кабінетів з підготовкою відповідних кадрів («ВЗ», 
24.02.17), мобільний госпіс для дітей («ВЗ», 10.03.17).

Інформація з її опрацюванням та аналізом про захворю-
ваність, її структуру необхідна для організації соціальних 
заходів, організації медичної допомоги на місцях і у загально-
державному масштабі. У 2012 році постановою Кабінету 
Міністрів прийнято рішення про загальнодержавний реєстр 
хворих, але на перешкоді стала «відсутність політичної волі» 
(«ВЗ», 09.12.16).

Профільний Комітет ВР на «круглому столі» розглянув 
питання медичної освіти («ГУ», 16.02.17). Цьому питанню 
присвячені були парламентські слухання 23-го березня 2017 р. 
Але насамперед необхідно, щоби молоді люди хотіли працю-
вати в медицині і щоб відчули, що рівень їх освіти, професіо-
налізму оцінюється. І, нарешті, чи не самоприниженням дер-
жави є навчання закордонних студентів не мовою держави, 
де вони здобувають освіту, а російською (мовою агресорів) і 
англійською. Усього в Україні у 2017 р. навчається 64901 іно-
земець, з них понад 30% за медичними спеціальностями. Від-
повідно заслуговує підтримки Заява українського лікарського 
товариства у Львові проти рекламування в Україні російсько-
мовної медичної літератури, за підтримку випусків наукової 
і навчальної медичної літератури виключно державною мовою 
(«Народне здоров’я», 2017, 3). 

Час від часу в середовищі медиків, у профільному Комі-
теті ВР («ГУ», 15.03.17) ставиться питання про санітарну 
охорону нашої території, про можливість занесення небезпеч-
них хвороб імігрантами. На початку 2017 р. в Україні зафік-
совані 3 випадками малярії, два з яких закінчилися летально 
(«ГУ», 15.03.17). До санітарного контролю на кордоні, на нашу 
думку, слід залучати представників місцевої медичної служби. 

Заслуговує уваги проблема психічного здоров’я населен-
ня («Народне здоров’я», 2017, 3). Збільшилася кількість само-
губств (особливо у віці від 15 до 19 років). Зростає кількість 
людей, опанованих депресією, тривожністю. Це у глобально-
му масштабі, але особливо в Україні, де є економічна криза, 
війна з російським агресором. Це проблема охорони здоров’я, 
медичної допомоги, суспільного життя загалом. 

Підсумо вуючи вище наведене, є підстави стверджувати, 
що в процесі багаторічних спроб реформування системи охоро-
ни здоров’я доводиться константувати поглиблення її недо-
ліків, зростання незадоволення і медиків, і всього населення. 
Однією з причин безсилля реформи є закритість її планування, 
невідповідність обставинам її реалізації. Процес планування 
і проведення реформи системи охорони здоров’я вимагає 
об’єднання сил на всіх рівнях державного керівництва, міс-
цевої влади, громадських організацій. Цього, на жаль, осяг-
нути не вдалося.

Згадую ситуацію початку 90-их років ХХ ст., коли між 
МОЗ і профільним Комітетом ВР створилася атмосфера не то 
що недовір’я, а ворожнечі, що призвело аж до судового позо-
ву з боку міністра охорони здоров’я з приводу «образи честі 
і гідності», «спричиненої» йому профільним комітетом ВР. У 
2-му десятилітті ХХІ століття до цього, мабуть, не дійде, але 
взаєморозуміння між МОЗ і Комітетом не відчувається.

У 2010 р. виникло непорозуміння з призначенням держ-
секретаря МОЗ («ВЗ», 23.12.16). У 2016 р. газета МОЗ («ВЗ», 
18.03.16) заявила: «Аналіз діяльності Комітету охорони 
здоров’я: успіхів нема, поведінка незадовільна». Обвинува-
чувалося голова Комітету О.Богомолець, яка «прогуляла» 60% 
засідань ВР. З іншого боку, Голова ВР розкритикував («ВЗ», 
18.03.16): «надбання Уряду»: якість життя критична, показ-
ники якості послуг низькі, умови роботи лікарів – незадо-
вільні». Він же, але вже у статусі Прем’єр-міністра, заявив, 
що «… впродовж усіх попередніх років, коли йшла боротьба 
за МОЗ, то це була боротьба не за охорону здоров’я, а за те, 
щоб «сісти на потоки» під час закупівлі ліків та обладнання…» 
(«ГУ», 19.01.17). Взаємна недовіра між комітетом ВР і МОЗ 
призвело й до того, що МОЗ відмовило надати Комітетові 
копії документів про закупівлю медикаментів («ВЗ», 24.02.17). 
«Ольга Богомолець розкритикувала МОЗ за «швидкі» рефор-
ми («ВЗ», 27.01.17), а «Профільний Комітет визнав роботу 
Міністерства охорони здоров’я незадовільною» («ВЗ», 
10.03.17). А як оцінювати роботу вищих чинно-урядових ін-
станцій, які призначають міністра охорони здоров’я – за 25 ро-
ків чи не 23-й? І знову перевірки МОЗ за «відмивання» грошей 
(«ВЗ», 24.03.17). 

Контакт медиків, пацієнтів доступніший з МОЗ, ніж з 
Комітетом. Від медика-професора: «МОЗ зневажає лікарів та 
ігнорує пацієнтів» («ВЗ», 27.01.17); від пацієнта: «… наша 
медицина дуже давно уражена метастазами корисливості зни-
зу доверху» («ГУ», 28.02.17).

Отже, преса послідовно, відкрито висвітлює «те, що має мо 
в медицині» – в системі охорони здоров’я, в медичній допо-
мозі. Чого очікувати? Якщо згуртуються владні структури, 
громадські організації під прапором боротьби за здоров’я і 
життя нації, во ім’я Держави Україна на засадах взаємодові-
ри, компетентності, патріотизму, ми досягнемо в охороні 
здоров’я належного європейського рівня.

Ідуть дискусії з приводу поняття «Національна ідея». Гли-
бину поняття духовно можна збагнути, але словесне визна-
чення його може бути різним. Хай медики у своїй діяльності 
будуть вірними визначенню на сторінці «Вашого здоров’я» 
(27.01.2017): «Національною ідеєю має стати життя і здоров’я 
людини». 

І так, безліч статей. Вважав і я, що подібні публікації в 
пресі, в т.ч. і мої, активізують медичну громаду до вимоги 
задоволення прав пацієнтів і своїх, що нагадають владним 
структурам про їх державницькі обов’язки. Лише належна 
ділова реакція з боку Президента, Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів можуть підвищити довір’я до них з боку населення 
і показники рейтингу їх будуть не знижуватимуться після ви-
борів. Адже до виборів стільки обіцяють… 

Любомир ПИРІГ
академік НАМН України, член-кореспондент НАН 
України, Почесний Президент Української асоціації 
нефрологів, Всеукраїнського лікарського товариства 

(ВУЛТ), Світової федерації українських лікарських 
товариств (СФУЛТ).
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«²ÄÅÀËÜÍÅ Ò²ËÎ – ÏÐÎÄÓÊÒ 
ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÃËÓÇÄÓ»

Черговий круглий стіл, ініційований студентським на-
уковим товариством медичного факультету № 2 Львів-

ського національного медичного інституту ім. Данила Галиць-
кого, було присвячено темі «Ідеальне тіло – продукт здоро-
вого глузду ». Члени СНТ признались, що вибір теми для 
майбутнього заходу, дався їм непросто. Здавалось би, студен-
ти-медики не мають достатньо вільного часу для занять спор-
том, що вже говорити про правильне харчування і додаткове 
вживання спортивних біодобавок ? Тому боялись, що круглий 
стіл не знайде свого слухача.

Та переконали аргументи, зокрема голови ради СНТ фа-
культету Світлани Панченко, про те, що тепер здоров’я – це 
не тільки модна тенденція, але й основа життєвого успіху, а 
кількість людей, які не дуже активно займаючись фізичною 
культурою та спортом, все ж прагнуть будь-що мати ідеальне 
тіло зростає. Тому у своїй медичній практиці лікар будь-якої 
спеціальності повинен бути обізнаним щодо впливу спортив-
ного харчування на організм людини. Більше того, він пови-
нен вміти правильно оцінити його користь чи шкідливість. 

Опрацювавши велику кількість інформації про спортивне 
харчування, пригадавши вивчене на кафедрах біохімії та фар-
макології, студенти-доповідачі зуміли переконливо і, водночас, 
лаконічно та доступно висвітлити як позитивні, так і негатив-
ні впливи різних добавок на окремі системи та організм в 
цілому. Було обґрунтовано спростовані деякі популярні міфи 
щодо цього, які побутують серед спортсменів-початківців, а 
також підтверджено позитивний вплив окремих із цих речовин.

Окреме місце у висвітленні теми було відведено такій 
актуальній проблемі, якою є допінг та деякі інші заборонені 
у спортивному світі препарати. Яскрава презентація, що міс-
тила життєві історії та фотографії атлетів, які втратили здо-
ровий глузд у погоні за ідеальним тілом та рекордами, на-
довго запам’яталися учасникам круглого столу .

Надзвичайно велике зацікавлення викликав виступ запро-
шеного гостя – лікаря, тренера, експерта в галузі омолоджен-
ня і спортивної медицини, просто чудової людини Романа 
Матіяша, який проходив у вигляді діалогу зі студентами. Бу-
ло остаточно розставлено всі крапки над «і» щодо спортив-
ного харчування. А далі на Романа Матіяша просто «посипа-
лись» численні запитання від студентів. Більше години 
тривала бесіда з ним. Навіть після закінчення круглого столу 
студенти не зразу попрощались із гостем. Вони переконались, 
що Роман Матіяш – людина, про яку можна сміливо сказати, 
що гарні біцепси і мізки – все при ньому.

Понад всілякі сподівання слухачами круглого столу вияви-
лось біля 350-ти осіб, серед яких були не лише майбутні лі-
карі, а й студенти інших вузів. За відгуками присутніх учас-
никам заходу вдалось донести до кожного  цінну інформацію, 
яка стане їм в нагоді в майбутньому житті. Зокрема, всі пере-
конались, що підтримувати своє тіло у ідеальній формі  най-
оптимальніше, лише активно займаючись фізкультурою та 
спортом.

Ярина МАНІЛА
член активу СНТ медичного факультету №2

Організатори «Круглого столу» , в центрі – Роман МАТІЯШ 
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Тільки превентивна 
спря мованість медици-

ни здатна знизити захворюва-
ність шляхом як профілактики 
захворювань, так і, в першу 
чергу, раннього виявлення і 
попередження хвороби, поки 
вона ще підлягає лікуванню, 
на основі виявлення схильнос-
ті до певних захворювань і 
тестів ранньої діагностики у 
конкретної людини. Йдеться, 
в першу чергу, про невиліков-
ні, системні, вроджені та інші 
захворювання, які спричиню-
ють інвалідність, іноді з ран-

нього віку, та примушують до пожиттєвого прийому дорого-
вартісних медикаментів і численних оперативних втручань, 
яких можна уникнути. Держава витрачає величезні кошти на 
оплату інвалідності, протезування, операцій та медикаментів 
пільговим групам таких людей, яких в останні роки стає все 
більше. Жодні інші заходи окрім превентивної медицини на 
державному рівні не здатні знизити ці витрати. Для реально-
го здійснення таких впроваджень в сучасну охорону здоров’я 
не потрібно особливих затрат. Післядипломне навчання те-
рапевтів, які проводять щорічні профілактичні огляди насе-
лення, основним засадам та методикам превентивної меди-
цини, а також спеціальність лікаря-превентолога дадуть 
державі мільярдні суми економії бюджету. 

Програма такого навчання вже напрацьовується окремими 
медиками-вченими-активістами. Достатньо проаналізувати 
численні дисертації з прогнозування виникнення тих чи інших 
захворювань та озброїти цими знаннями лікарів, які проводять 
щорічні профогляди населення. Було б доцільним в системі 
медичної освіти створення інституцій превентивної та від-
новної медицини, шляхом кооперування кафедр для напра-
цювання відповідних програм та навчально-методичної бази 
в цьому напрямку.

 Така галузь медицини дуже швидко стане популярною, і 
головне окупною не тільки для населення, але й і для окремих 
працівників медицини. Існуюча на сьогоднішній день про-
філактика захворюваності не здатна вирішити проблему. Фор-
мальне проходження медоглядів, вакцинація та санітарно-про-
світницька робота центрів здоров’я вкрай недостатньо для 
вирішення питання запобігання важким невиліковним захво-
рюванням. Європейські та світові інститути здоров’я вже 
давно не лише використовують цей термін, але і активно роз-
вивають превентивну медицину як медицину «випереджу-
вальну» щодо прогресування розвитку захворювань на дер-
жавному рівні. 

Як працює превентивна медицина на первинному рівні? 
Наведемо приклад, як здійснювати превентивне оздоровлен-
ня лікарем-превентологом. Уявім, що на звичайний щорічний 
профогляд приходить людина. Першою дією лікаря є анам-
нестичне виявлення схильності до певних захворювань шля-
хом генеалогічного аналізу, вияснення чим хворіли родичі 
двох-трьох попередніх поколінь, умов роботи та побуту. В 
майбутньому можливо для цього розробити спеціальні 
комп’ютерні програми, які з високою точністю скажуть, яко-
го захворювання і коли в ближчий час слід чекати в конкрет-
ної людини. Далі, (після можливого проведення ранньої до-
клінічної діагностики підтверджуючої ризик захворювання) 
надаються рекомендації та призначення для попередження 

розвитку захворювання. Припустимо, що в уявного пацієнта Н. 
виявилась схильність до діабету. Після проведення не звичай-
ного визначення цукру в крові, а для ранньої діагностики 
тесту з глюкозним навантаженням, можуть підтвердитись 
припущення. Пацієнту дані рекомендації та призначення, які 
здатні стримати розвиток захворювання і уникнути хвороби, 
яка вимагала б щоденного пожиттєвого введення інсуліну. А 
це обійшлось би державі чи пацієнтові біля ста тисяч гривень 
за десять років. А таких пацієнтів сотні і тисячі, і з іншими 
патологіями, яким легко запобігти. Підрахуймо економію!!!

Ще ефективнішою є превентивна медицина при орфанній 
патології. Щорічно з вадами розвитку народжується багато 
дітей. Більшість з цих вад можна виявити ще до зачаття або 
на ранніх термінах вагітності, скориставшись тим, що по-
дружжя звертаються в поліклініку за необхідними довідками 
та постановкою на облік. Батьки, яким запропонують контр-
ольоване зачаття, позбудуться вантажу виховувати дитину-
інваліда, а держава – обов’язку оплачувати пожиттєву пенсію 
та забезпечувати коштовними медикаментами. 

В країнах Європи та Америки відбувається поступова 
зміна парадигми розвитку сучасної медицини з пізньої інтер-
венційної до превентивної медицини. Ця нова філософія охо-
рони здоров’я, будучи однією з провідних глобальних проблем 
в 21 столітті, повинна стати платформою для персоналізова-
ного лікування пацієнта у рамках «медицини майбутнього». 
Зміни можуть бути досягнуті тільки за допомогою добре ско-
ординованих заходів, спрямованих на вирішення проблем, що 
накопичилися в галузі охорони здоров’я за існуючих еконо-
мічних умов. Це завдання вимагає нових і креативних полі-
тичних норм і формування нових керівних принципів сучас-
ної системи охорони здоров’я. Створення нової філософії 
інтелектуальної медицина в галузі охорони здоров’я є при-
вабливою темою для ініціювання науково-дослідницької ді-
яльності, спрямованої на потенційне застосування інновацій-
них біотехнологій у прогнозуванні захворювань людини, 
розвитку своєчасної профілактики та індивідуального плану-
вання терапії. 

Загальноприйнятим є виділення трьох видів профілактики: 
в залежності від стану здоров’я, наявності факторів ризику 
захворювання та вираженості патології.

«Первинна профілактика – система заходів попередження 
виникнення та впливу факторів ризику розвитку захворювань 
(вакцинація, раціональний режим праці і відпочинку, раціо-
нальне якісне харчування, фізична активність, охорона нав-
колишнього середовища, тощо). Низка заходів первинної 
профілактики може здійснюватися в існуючому вигляді (дер-
жавними центрами здоров’я, з деякою їх переорієнтацією). 
Вторинна профілактика – комплекс заходів, спрямованих на 
усунення виражених чинників ризику, які за певних умов 
(стрес, ослаблення імунітету, надмірні навантаження на будь-
які інші функціональні системи організму) можуть привести 
до загострення і рецидиву захворювання. Методом вторинної 
профілактики є диспансеризація як комплексний метод ран-
нього виявлення захворювань, динамічного спостереження, 
спрямованого лікування, раціонального послідовного оздо-
ровлення. Існуюча система вторинної профілактики не несе 
в собі врахування специфіки конкретно взятого індивіда. А 
диспансеризація далеко не завжди дозволяє виявляти захво-
рювання на ранніх стадіях їх розвитку. План індивідуалізо-
ваної превентивної роботи повинен включати: оцінку індиві-
дуальних факторів ризику розвитку тих чи інших захворювань, 
в залежності від генетичного анамнезу конкретного пацієнта, 
екологічної ситуації в місці його проживання. особливостей 

та умов роботи, наявності тих чи інших шкідливих звичок 
або психологічних залежностей, профшкідливостей, адекват-
ності рівня фізичної активності та ін. Скринінговими діагнос-
тичними методиками ранньої діагностики оцінюється загаль-
ний стан організму. З урахуванням виявлених факторів 
ризику складається план їх усунення, формується комплекс 
загального оздоровлення організму, індивідуалізований для 
кожного окремо взятого пацієнта. По суті. в контексті рефор-
мування системи охорони здоров’я, цим повинен займатися 
лікар – превентолог, який організовує періодичні профогляди 
населення разом з іншими спеціалістами, та сімейний лікар, 
проводячи профілактичну роботу в кожній родині. Саме на 
профілактику та раннє виявлення захворювань повинна бути 
націлена робота цих лікарів. На практиці, у кращому випадку, 
здійснюється реєстрація знову виявлених захворювань вже 
за фактом звернення пацієнта, найчастіше на стадії виник-
нення симптомів гострого захворювання. а іноді – навіть на 
стадії запущеного хронічного процесу та його ускладнень. 
На жаль, на профілактичну роботу серед населення сімейний 
лікар не має ні часу, ні коштів. Не секрет, що загальна кількість 
кваліфікованих, підготовлених для ефективного проведення 
профілактичної роботи лікарів явно недостатня. Проблему 
вирішить запровадження предмету «превентивна медицина» 
для студентів та спеціальності лікаря-превентолога (сьогод-
ні – це лікарі, які проводять щорічний профілактичний огляд) 
та його навчання в системі післядипломної освіти в медичних 
університетах. 

Ще одним важливим аспектом превентивної медицини є 
вивчення, розвиток і впровадження методів ранньої скринін-
гової діагностики захворювань. Як відомо, поява змін в за-
гальних лабораторних аналізах, на рентгенограмах, при УЗД, 
на електрокардіограмах і т. д. – це далеко вже не ранні озна-
ки захворювань. Боятись, що скоротяться заробітки у фарма-
цевтичного бізнесу при зниженні захворюваності не слід. 
Навпаки в сучасних умовах стрімкої урбанізації, зміни клі-
мату, гібридних війн та кібернізації простору завжди буде 
необхідність у фармацевтичній та хірургічній галузях. І біль-
ше того – додасться ще потреба в медикаментах оздоровчо-
профілактичного плану і відповідно роботи фармацевтам в 
створені медикаментів майбутнього. Хвороба розвивається 
тільки на несприятливому ґрунті: спадкова схильність, шкід-
ливі умови праці, психологічні залежність, неправильне не-
збалансоване харчування, гіподинамія та інші Сучасні техно-
логії дозволяють виявляти початкові порушення діяльності 
організму і проводити їх корекцію. І тоді профілактика та 
превенція захворювань дійсно стане ефективною та дуже 
окупною для держави. За нашим попереднім аналізом існує 
величезна кількість захищених дисертацій на тему ранньої 
та зверхранньої діагностики захворювань. Розроблені мето-
дики можуть нарешті дочекатися свого часу. Вони продовжу-
ються розроблятись і нема необхідності винаходити велоси-
пед, а слід тільки мудро використати і застосувати існуюче, 
впровадивши превентивну медицину. По суті – це система 
управління здоров’ям окремої людини і нації в цілому. Ми 
насправді можемо отримати сильну і здорову націю. 

Таким чином, превентивна медицина займається поперед-
женням і гальмуванням розвитку хвороби на її доклінічних 
стадіях в той час як класична традиційна медицина, пере-
важно, лікуванням вже розвинутих захворювань, багато з яких 
неможливо вилікувати. Тому медицина майбутнього має бути 
превентивною!

Андрій ЛАБІНСЬКИЙ
доцент ЛНМУ ім. Данила Галицького
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ÐÅÔÎÐÌÎÂÀÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÏÎÂÈÍÍÀ ÁÓÒÈ ÏÐÅÂÅÍÒÈÂÍÎÞ 
Який вже рік тривають розмови щодо реформування медицини, робляться безуспішні потуги її вдосконалити, при чому руйнується чимало позитив-
ного із того, що ще в ній є. Йдуть перманентні пошуки концепцій реформування, його способів та методів тощо, а віз і нині там. Скорочується насе-
лення України (від 49,5 млн. у 2000 році до 42,5 млн. станом на 1 лютого 2017 року!), зростає захворюваність, ліквідовуються лікувальні заклади, а 
медики тікають в закордони. Причина всього цього бачиться насамперед в тому,що реформуванням займаються люди, які далекі від практичної 
системи охорони здоровя. Чиновники від медицини, абсолютно не розуміючи основних засад охорони здоровя, її сформованих національних особ-
ливостей ( на що одверто вказують справжні світила нашої медицини!), не бачать інших способів та шляхів реформування медицини, окрім скорочен-
ня видатків на неї. Тому заслуговують на увагу пропозиції спеціалістів щодо реальних можливостей позитивних змін у вітчизняній системі охорони 
здоров’я, зокрема, посилення її профілактичної спрямованості. Подаємо увазі наших читачів статтю доцента кафедри реабілітації та нетрадиційної 
медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького Андрія Лабінського, в якій йдеться саме про цей вектор змін в нашій медицині.

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

https://www.facebook.com/groups/268403103363156
E-mail: ult1910@gmail.com
Офіційний сайт ВУЛТ: 

http://www.vult.org.ua

ОГОЛОШЕННЯ
У храмі св. Йосафата м. Львова Української Греко-Католицької Церкви проводяться

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ

Основним наміренням є молитва за пацієнтів, потребуючих зцілення. Запрошу-
ються також всі бажаючі, незважаючи на конфесійну приналежність. 

Молитовні зібрання відбуваються у перший понеділок місяця від 17.15 до 18.00 год. 
і передбачають у своїй програмі:

• коротка духовна наука
• роздуми і молитва в тиші
• молебень біля мощей бл. Миколая Чарнецького (можна подавати імена пацієнтів)
Є можливість залишитися на Святу Літургію, яка розпочинається о 18.00
Адреса:
церква св. Йосафата
вул. Замарстинівська, 134
м. Львів                                 тел. 231-85-35,              моб. 098-25-35-068 
Онлайн: http://www.cssr.lviv.ua/translyatsiya/

На захисті прав медиків
Комісія з питань соціального та юридичного захисту УЛТ надає консульта-

тивну допомогу членам товариства та всім потребуючим медикам. Засідання 
комісії відбуваються щочетверга. Для довідок та попереднього запису звер-
татись за телефонами 096-569-14 -57 та (032) 270 -25 -79
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Ви колись казали, що професійне вигорання – це при-
тлумлена розлита лють. Якщо ми божеволіємо, то 

тому, що нам на чомусь залежить. Чи на вигорання насам-
перед наражаються найбільш мотивовані і віддані справі 
лікарі?

Лікарі мають високу мотивацію, аби бути корисними і 
ефективними, вони хочуть допомогти хворим. Я думаю, що 
ті, хто ставиться до своєї професії з необмеженим ентузіазмом, 
може мати більше складнощів – тим більше, чим більша різни-
ця між тим, що вони хочуть і тим, що є можливим. Разом з цим 
у лікарів зростає розчарування, що провадить до вигорання.

Його частіше зазнають молоді, ідеалістично налашто-
вані лікарі, чи тривало працюючі медичні працівники, 
що пізнали реалії?

Звичайно, люди з більшим стажем є більш уразливі. Але 
важливішим за тривалість праці є знання методів профілак-
тики вигорання. Кожен медик наражається на небезпеку ви-
горання, але більше шансів уникнути його має той, хто воло-
діє засобами захисту.

Якими саме?
Відправною точкою може бути те, чи людина з ризиком 

синдрому вигорання достатньо цікавиться собою. Ми усі в 
тій чи іншій мірі собою цікавимося. На одному полюсі зна-
ходяться ті, хто не зацікавлений у власній психіці і емоційних 
станах. На іншому знаходяться закохані в самих себе особи, 
для яких решта світу є нудною. Десь посередині перебувають 
люди, які цінують розуміння власної особистості, але не за-
циклюються на цьому. Психотерапевти повинні навчитися 
розумінню так званого контрпереносу (контртрансферу), або 
вміння розрізняти якими емоціями (емоційними реакціями) 
реагують на пацієнта. Ця здатність також неоціненна для лі-
каря, адже якщо він розуміє себе і власні емоції, якими реагує на 
пацієнта, то йому буде легше взаємодіяти з іншими людьми.

Вигорання – це більше втома чи страждання? Пацієн-
ти часто скаржаться на холодне, грубе поводження ліка-
рів – чи це може бути виразом їхнього безсилля й образи?

Мені здається, що є тісний взаємозв’язок між втомою і 
стражданням. Я також зустрівся з тезою, що нудьга також є 
серйозним стражданням. Таким чином, нам слід дбати про 
збереження стану зацікавленості.

Як це зробити?
Це може звучати парадоксально, але добре є ... не знати. 

Зацікавлений – це той, хто здатен підтримувати стан пізна-
вальної напруженості. Якщо я чогось не знаю, то зберігаю 
зацікавленість, а якщо я довідуюся, то припиняю пошуки. Я 
не хочу сказати, що я хотів би закликати лікарів залишатися 
в постійному стані зацікавленості даним пацієнтом. Проте, 
противником стану цікавості є рутина, яка може привести до 
стану емоційного вигорання. Добре, якщо з появою нового 
пацієнта у лікаря прокидається інстинкт дослідника, шукача. 
Це захищає від вигорання. Більш того, пам’ятаймо – поза 
межами медицини є чимало цікавого, що варто помічати. Стан 
зацікавленості має торкатися різних сфер життя.

Які індивідуальні характеристики можуть сприяти 
початку процесу вигорання?

Вигорання може статися, якщо ви не здатні відрізнити 
того, що «мінливе» від «незмінюваного». Люди, які працюють 
з хронічними пацієнтами, особливо уразливі до вигорання. 
Відтак, в процесі лікування важливо визначити, принаймні, 
кілька завдань, які можна успішно реалізувати. Уявіть собі, 
що я лікую людину з хронічним захворюванням. Мені насам-
перед важливо серед багатьох симптомів і проблем виявити 
ті, які я можу ефективно подолати. Це не означає терапевтич-
ного нігілізму, але маю подбати, щоб своїми мріями про все-
могутність не призвести себе до розчарування і гіркоти, а 
пацієнта не занурити в безнадію. Якщо з’являться бодай ма-
ленькі успіхи, то матиму задоволення від своєї роботи і енер-
гію для прийняття нових викликів. Але якщо у мене постійно 
будуть нереальні цілі, то навіть при досягненні явного по-
ліпшення, я його не цінуватиму і відчуватиму гіркоту. Але 
пам’ятайте: реалістичний погляд на речі не має означати, що 
слід на все махнути рукою чи втрачати надію.

Як вміння відрізнити «мінливе» від «незмінюваного» 
впливатиме на почуття ефективності і зануреність у ро-
боту?

Надзвичайно важливим є відчуття провини. Є дві пастки: 
з одного боку, ілюзія всемогутності, а з іншого – надмірне 
гнітюче усвідомлення обмежень. Ось чому я повинен знайти 
і визначити те, на що дійсно маю вплив. Якщо вважаю, що 
все залежить від мене, а стан пацієнта не змінюється, хоча я 
зробив все можливе, відповідно до своїх знань і можливостей, 
то тоді можна легко потрапити в синдром вигорання. Розча-
рування, яке в такий момент з’являється, накладається на 
відчуття безпорадності і низької ефективності, викликає хро-
нічну втому, а також психосоматичні реакції. Роздратування 
може проявлятися у вигляді агресії або у зневажливій пове-
дінці щодо пацієнта. Іноді у мій офіс приходять люди, які 
оповідають як зле з ними повелися лікарі. Я слухаю це з гли-
боким жалем, тому що через заняття зі студентами в процесі 
вивчення психіатрії я відчуваю себе співвідповідальним за 
підготовку лікарів до належних взаємин з пацієнтом.

Окрім хвороби, є ще сам хворий. Коли лікар бачить в 
пацієнтові лише хвору сутність, то він підпадає під процес 
знеособлення, яке є одним із симптомів синдрому.

Я б навіть сказав, що насамперед є хворий чи особистість, 
а потім вже його хвороба. Повага до нього є наріжним питан-
ням відносин лікар-пацієнт. Невідповідна поведінка лікаря 
може виникати з браку особистої культури, але причиною теж 
може бути саме те вигорання і бездушна рутина. Такі ситуації 
призводять до поглиблення страждань хворої людини. Якщо 
б така поведінка траплялася в країні, де є легкий доступ до 
медичної допомоги, то пацієнт би відмовився від послуг лі-
каря, який його не поважає. Польський пацієнт не має такої 
комфортної ситуації – він скромно чекатиме в коридорі клі-
ніки протягом декількох годин, щоб дістатися до фахівця.

Так само можна сказати, що лікар є насамперед люди-
ною, а вже потім лікарем. Поведінка є проявом його спо-
собу переживання реальності і зумовлює наслідки як в 
професійному житті, так і приватному. Для того, щоб змі-
нити деякі захисні механізми, спочатку їх слід помітити. 

Я згоден з вами. Зрештою, ми не можемо припустити, що 
кожен лікар має емоційну зрілість, володіє не тільки глибо-
кими знаннями, а й вмінням співпереживати, а його психофі-
зичний стан завжди бездоганний. Буває, зрештою, що лікар 
якогось дня знемагає, має емоційні проблеми у себе вдома, а 
крім того втомився після важкого чергування. Тоді, навіть не 
усвідомлюючи цього, може свою пригнічену злість чи інші 
емоції скерувати на пацієнта, який не має нічого спільного з 
проблемами лікаря. Легше перенести агресію на когось без-
захисного – а в такій ситуації це є, як правило, пацієнт, а не, 
наприклад, свій безпосередній керівник.

Це той самий механізм, коли хтось приходить додому і 
кричить на своїх дітей, що не виконали ще шкільні завдання, 
а причиною гніву батька, насправді, є те, що його самого за 
якісь недоліки скартав власний шеф. Не проаналізувавши 
власної поведінки, він може відреагувати, не усвідомивши, 
що є первинною причиною його гніву. Тому важливо, щоб 
лікар володів вмінням самодіагностики, вмів визначати стан, 
кимось викликаний, і мав здатність розпізнавати механізми 
модифікації своєї поведінки. Тоді він зможе змінити їх.

Який вплив на роботу лікаря має зворотний зв’язок, 
відверте спілкування, робоче перевантаження?

Якщо я працюю сам один, то в мене є менше можливостей 
приглянутися своєму способу мислення і реагування. Я більш 
схильний до вигорання, ніж коли я можу про свої емоції та 
професійні проблеми порозмовляти з колегами. Гарне спіл-
кування також передбачає емоційну відкритість, розмову не 
тільки про пристрасті та професійні проблеми, але і про важкі 
ситуації на роботі. Ця область комунікування має вирішальне 
значення для підтримки правдивої професійної заангажова-
ності.

Чи лікарів навчають цього спілкування і відкритості 
під час студій?

На кафедрі психіатрії медичного коледжу Ягеллонського 
університету ми розмовляємо зі студентами про те, чим, по 
суті, є відносини між лікарем і пацієнтом і навчаємо, як вони 
мають виглядати. Ми також обговорюємо проблему синдрому 
професійного вигорання. Студенти цим зацікавлені, бо слуш-
но відчувають, що так званий burn-out syndrom загрожує і їм 
в майбутньому. Звичайно, це не означає, що кожен лікар по-
винен відчувати вигорання. Я знаю багатьох, хто працював 
до пенсії, і ніколи його не зазнавав.

Чи Ви особисто колись відчували себе «вигорілим»?
Я працюю в моїй професії понад 40 років. Мене все ще 

цікавлять пацієнти, можливість їм допомогти і психіатрія, як 
предмет пізнання. Раніше я працював у відділі, де через обме-
жену і повторювану діяльність мені загрожувала рутина – я 
був радий, коли ішов додому. Що врятувало мене? Багато-
гранність, розмаїтість – родина, гобі поза професією, участь 
в різних сферах життя. Тепер я маю справу з викладанням, 
організацією роботи центру, лікуванням і наукою. Різнома-
нітність дає життя, ви повинні діяти різноспрямовано, аби 
лиш це не означало надміру і хаосу. І, звичайно ж, я не можу 
редукувати власне життя виключно до професійної ролі.

Яка роль управління і організації праці, або ширше – 
системи у виникненні синдрому професійного вигорання 
працівника? Чи приказка «риба гниє з голови» точно ха-
рактеризує це явище?

Я б остерігався керівника, який багато вимагає, є автори-
тарним і перевантажує працівника. Я б боявся також такого, 
який не дбає про розвиток молодого лікаря, залишаючи того 
напризволяще. Такі ситуації сприятимуть вигоранню. Щоб 
запобігти цьому, лікарі можуть брати участь в так званих ба-
лінтівських групах. «Балінтівці» під час зустрічей обговорю-
ють свої діагностичні та терапевтичні труднощі, але з ураху-
ванням своїх власних емоцій. Лікар може тоді сказати: «Цей 
пацієнт дратує мене». Група разом з тренером допоможе Вам 
зрозуміти, чому це відбувається і що повинно бути зроблено, 
щоб подальша праця з пацієнтом була якнайкращою, без від-
кидання власних емоцій і з турботою про пацієнта.

Чи ці групи розрізняються за медичними спеціальнос-
тями?

Вони повинні бути націлені на лікарів, які мають спільну 
сферу діяльності. Вони можуть мати різні спеціальності. У 
деяких місцях групові балінтівські зустрічі легко доступні, 
але в Польщі вони ще не отримали широкого розповсюдження. 

Проте, ця форма нагляду над професійним зростанням і якіс-
тю роботи стає все більш популярною. Завдяки групам Ба-
лінта лікарі значно сильніше відчувають задоволеність від 
роботи.

Чи задоволення є протилежністю вигорання?
Думаю, що так. Не може нею бути ентузіазм, бо він за 

визначенням є здебільшого коротко тривалим явищем. Ми 
могли б порівняти задоволення з рівномірним кроком, а ен-
тузіазм – з бігом. Той, хто хоче постійно бігати, швидко втом-
люється. Проте, крокуючи вперед, з цікавістю озираючись, 
він може йти довше і отримувати від цього чим раз більше 
задоволення.

Чи стать і культура впливають на появу синдрому ви-
горяння?

Жінки мають культурний привілей на виявлення емоцій, 
тому мають більшу, ніж чоловіки, легкість у їх вираженні. 
Чоловіки не тільки менше роздумують над своїми емоційни-
ми станами, а й менш переймаються їх значенням. Таким 
чином, до психотерапевтів потрапляють передусім жінки, а 
психотерапевти – це головно... психотерапевтки. Проте, не-
залежно від статі, той, хто не розрізняє свої емоції, буде більш 
схильним до незрілих захисних механізмів, таких як приду-
шення емоцій, перенесення або неадекватне відреагування. 
А це не сприяє розвитку. Чи цей різновид самоусвідомлення 
часто трапляється в лікарів? Я не знаю. Знаю натомість, що 
вигоряння – це не безвихідний стан.

І як вийти з нього?
Вигорання впливає на різні аспекти життя лікаря – сімей-

не, сексуальне, професійне, рівень задоволеності життям. 
Коли особа, яка потерпає від симптомів вигорання, приходить 
до офісу психотерапевта, розмова не обмежується лише про-
фесійною сферою. Іноді т.зв. трудоголізм виявляється втечею 
від проблем в особистому житті. Відтак, на синдром вигоран-
ня слід дивитися в більш широкому контексті.

Розмовляла Катерина Шайбот-Дата
Medycyna Rodzinna (Warszawa). – N1. – 2017.

Підготував публікацію для «НЗ» др. Володимир Семенів

Çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³í-
íó ïðàöþ, âèñîêèé ïðî-
ôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ç íà-
ãîäè 95-ð³÷÷ÿ â³ä Äíÿ íà-
ðîäæåííÿ îãîëîøåíî Ïî-
äÿêó ãîëîâè Ëüâ³âñüêî¿ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
äîêòîðó ÍÀÄÐÀÇ² Áîãäà-
íó-ªâãåíó Îëåêñàíäðîâè-
÷ó – Ïî÷åñíîìó ÷ëåíîâ³ 

Óêðà¿íñüêîãî ë³êàðñüêîãî òîâàðèñòâà ó Ëüâîâ³. 
Ñåðäå÷íî â³òàºìî íàøîãî äîðîãîãî Êîëåãó ç 

âèñîêîþ îö³íêîþ éîãî ïðàö³!

 • Íà äîïîìîãó ïðàêòè÷íîìó ë³êàðþ

ÄËß ÒÎÃÎ, ÙÎÁ ÂÈÃÎÐ²ÒÈ, ÑË²Ä ÑÏÎ×ÀÒÊÓ ÏÀËÀÒÈ
Інтерв’ю з професором, габілітованим доктором медичних наук Богданом Де-Барбаро – психіатром, 
завідувачем департаменту сімейної терапії кафедри психіатрії медичного коледжу Ягеллонського 
університету. Він є сертифікованим психотерапевтом і керівником наукового відділу психотерапії 
польської психіатричної асоціації, займається сімейною терапією при шизофренії та постпсихіат-
рією, автор книги «Введення в системне розуміння сім’ї».

 • Â³òàºìî!

Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти 
участь в історичних читаннях «100-річчя Всеукраїн-
ської Спілки Лікарів», які відбудуться 30 червня 
2017 року у приміщенні Національної наукової ме-
дичної бібліотеки України за адресою: м. Київ, 
вул. Льва Толстого, 7. Відкриття о 12 годині.

Проґрамні питання:
1. 100-річчя Всеукраїнської Спілки Лікарів.
2. Українські лікарі доби УНР.
3. Сторінки історії української медицини.
4. Українська медична термінолоґія: історія, су-

часність, перспективи.
Тези доповідей будуть опубліковані в Матеріалах 

XVI З’їду ВУЛТ без оплати. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Здійснити передплату можна у кожному відді-
ленні «Укрпошти» на будь-який термін. 

Передплатний індекс 30053. 
 Матеріали до друку просимо висилати 

на адресу z.p.masnyj@ukr.net – 
головному редактору – 

доценту Зеновію Масному (+380502218358).
Також оголошується передплата на елект-

ронний варіант газети «Народне здоров’я». Вар-
тість передплати до кінця цього року становить 
2 грн. на місяць. Ви зможете отримувати новий 
номер щомісячно на Вашу елект ронну пошту, по-
чинаючи від квітня.

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

Редколегія газети



6 Êâ³òåíü 2017 ðîêó

кантильним, тлінним і земним. Згадався заклик Президента 
Віктора Ющенка, що лише згуртувавшись в єдину Націю, 
можна здобути успіх. Тоді не почули. Будьмо відвертими, не 
вигідно чути й нині. 

Через рік я познайомився з Ігорем Найдою, директором з 
персоналу міжнародної корпорації «Юрія-Фарм», лідером 
навчально-просвітницької Платформи «Сходи в майбутнє». 
Пан Найда – взірець справжнього українця, патріота, профе-
сіонала, дієвого активного громадянина. Коло його інтересів 
і діяльності неймовірно широке – від місцевого самовряду-
вання до реформи системи охорони здоров’я і державного 
будівництва. Зійшовшись в єдиних Цілях і меті, пріоритетах 
та стратегічних напрямах розвитку країни, ми прийшли ви-
сновку в нагальній потребі виховання і формування реальної, 
справжньої, а не самозваної, української Еліти.

Навчально-освітня Платформа «Сходи в Майбутнє» пра-
цює зі студентською молоддю медичних університетів, спри-
яючи особистісному розвитку, професійному вдосконаленню, 
становленню громадянської позиції і політичного кругозору 
молоді. Поза тим, вже сьогодні є нагальна потреба в профе-
сійних, патріотичних, компетентних кадрах в управлінні і 
медичної галузі, і у місцевому самоврядуванні, і в державних 
інституціях.

Так визріла ідея Програми «Вільна Людина у вільній Краї-
ні», звершенням якої стане Університет розвитку особистос-
ті. Стартовим пакетом ми започаткували Перший Тренінговий 
Цикл (І ТЦ), метою якого є формування ядра наставників і 
гуртування осідку майбутнього Ордену української еліти 
з-поміж студентів, лікарів, громадських активістів, державних 
службовців. Цільова аудиторія має нагоду і можливість по-
чути, побачити тих Достойників, які власним життям, діями, 
творчістю, боротьбою заслужили право бути елітою, бути 
взірцем, бути моральними авторитетами. Невимушене і без-
посереднє спілкування з ними сприяє кожному учаснику са-
мому вибрати свій подальший шлях, виписати власні і сус-
пільні пріоритети і, в подальшому, постановити собі напрями 
власного вдосконалення, навчання, саморозвитку.

Сьогодні ми зосередилися на двох областях: Львівській і 
Тернопільській, а цільова аудиторія – студенти медичних уні-
верситетів, лікарі-інтерни, сімейні лікарі, члени Всеукраїн-
ського Лікарського Товариства (ВУЛТ), держслужбовці, гро-
мадські активісти.

25 грудня 2016 року (на вселенське Різдво) ми провели 
Першу Дію І ТЦ «Вільна Людина у вільній Країні» в рамках 
Платформи «Сходи в Майбутнє» за участі Мирослава Мари-
новича, віце-ректора УКУ у Львові, засновника-члена Україн-

ської Гельсінської Групи, філософа, члена Ініціатив-
ної Групи Першого Грудня та тележурналіста, пись-
менника Юрія Макарова, Голови Львівської ОДА 
Олега Синютки, Президента СФУЛТ, проректора 
Львівського Національного медичного Університету 
ім. Данила Галицького Андрія Базилевича. Захід мав 
успіх, оправдав наші сподівання. То ж наступні три 
Дії ми продовжували в ритмі і темпі, заданому успіш-
ним стартом. Подальші заходи проводили психолог, 
мотиваційний психотерапевт Ксенія Тейлор, відомий 
економіст та аналітик Борис Кушнірук, директор Бі-
бліотеки Митрополита Андрея Шептицького УКУ у 
Львові Олег Яськів, завідувач кафедрою філософії та 
економіки Львівського НМУ ім. Данила Галицького, 
професор Ігор Держко.

Сьогодні очевидно, що в результаті розпочалося 
формування ядра майбутнього Ордену української 

еліти, як з числа українських моральних, духовних та інте-
лектуальних авторитетів, так і слухачів-учасників Тренінго-
вого Циклу. По завершенню програми ми розпочнемо в ході 
виконання ІІ ТЦ організаційні і методологічні заходи з фор-
мування Університету Розвитку Особистості, – інституту ви-
ховання лідерів – професіоналів, активних громадян, духовних 
і відповідальних провідників українства і державництва, 
спроможних очолити процес становлення і утвердження Украї-
ни вільної, Соборної, сильної і дійсно незалежної.

Володимир Романів, координатор Програми

Доцент Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького Богдан Винниченко 

– це особистість, в якій органічно поєднались глибокі вміння 
і знання вправного хірурга та нестримний запал громадсько-
го діяча, талановитого вихователя молоді.

 Він прийшов на світ 12 квітня 1932 року у Коломиї на 
Станіславівщині, звідки родина перебралась на Тернопіль-
щину у Мельнице-Подільськ. Його батько – в минулому чотар 
січових стрільців, був адвокатом, громадсько-політичним ді-
ячем: головою «Просвіти» Мельнице-Подільська, замісником 
голови УНДО. Цього було цілком достатньо для того, щоб із 
приходом «визволителів» у 1939 році його арештували. Лише 
у 1987 році вдалось вияснити, що Іван Винниченко був за-
мордований НКВД у 1940 році. У 1943 році нові – на цей раз 
вже німецькі окупанти, заарештували матір Богдана і лише 
через рік після знущань та тортур вона вийшла на волю. 

 У 1950 році Богдан поступив у Львівський державний 
медичний інститут, де здобув диплом лікаря і був скерований 
на роботу у Тернопільську область. Потяг до вдосконалення 
своїх знань привів молодого хірурга до клінічної ординатури 
Тернопільського медичного інституту, де він навчався впро-
довж 1959 - 1961 років. Його керівник професор Ю.Т. Комо-
ровський заохотив його до занять науковою роботою і клініч-
ний ординатор Богдан Винниченко розпочав роботу над 

Чверть століття ми, українці, живемо в омріяній само-
стійній Державі. 25 років ми з перемінним успіхом 

будуємо нову країну. Україну знає Світ. Нашу Державу визнав 
Світ. За неї, за нас, Цивілізований Світ протистоїть Мордору, 
який ніяк не змириться із фактом нашої незалежності.

Ніхто не обіцяв нам легкої дороги. Але він, той шлях до 
власних ідеалів, часто надсадний, із втратами, із розпачем, 
розчаруванням і далекий від справедливості, достатку, благо-
денства. Часто нападають відчай та розчарування. Рай на 
землі, який нам щиро уявлявся, постає скрізь, лиш не на наших 
родючих землях, а ріки все не течуть медом, ані, бодай, кисе-
лем. Уряд змінює наступний, – здається ще гірший, ще недолу-
гіший. Парламент не працює, потонувши в популізмі. Пре-
зиденти швидко розтрачають рейтинги народних мрій і 
сподівань. Не рятують і зарубіжні консультанти, експерти, 
радники.

Як бути? Що робити? І з чим, нарешті, боротись, аби пе-
ремогти?

Очевидно, що однієї волі, бажання бути кращими серед 
рівних, мало. Беззаперечно, що дрімучий патерналізм, так 
ретельно плеканий нам загарбниками, ламає всі потуги тих 
провідників, які наважилися взяти на себе відповідальність 
лідерства. Не панацеєю є і допомога та партнерство зарубіж-
них друзів України. У вільній країні ми не стали вільними, 
бо бути вільною людиною, це, перш за все, стати відповідаль-
ною особистістю. Кожні вибори ми намагаємось перекласти 
свою відповідальність на інших, довіривши їм управляти 
Державою, бути нашими поводирями. Марно. Ті, на кого спо-
дівались, ті, хто обіцяв земний рай, швидко з критиків Сис-
теми стають чи то її гвинтиками, чи її адептами.

Корінь питання лежить в тім, що першочергово саме сус-
пільство має стати іншим, дорослішим, мудрішим. Суть про-
гресу і перемоги полягає в тім, що нації потрібні професійні, 
моральні, духовні, відповідальні провідники, управлінці, 
очільники. І їх треба виховувати, вирощувати, навчати. 

В 2013-му році на Книжковому Форумі у Львові я був на 
зустрічі з трьома моральними авторитетами, як їх нарекли, 
членами Ініціативної Групи Першого грудня Блаженнішим 
Любомиром Гузаром, Мирославом Мариновичом та Мирос-
лавом Поповичом. Я слухав їхні розважання, чув їхні мірку-
вання і відповіді на численні запитання. Я дихав зовсім іншим 
духом, який витав посеред нас, – тих, хто прийшов на цю 
зустріч. Я бачив обличчя – чисті, одухотворені лики аудиторії. 
Наші серця билися в унісон, ми дихали в такт, а в наших 
жилах кров текла однієї групи, спільної. Тоді мене пробило 
переконання первинності, Пріоритету Духа і Моралі над мер-

дисертацією. Свою кандидатську дисертацію «Прогностичний 
тест даммінг синдрому» Богдан Винниченко захистив у 1970 
році у Львівському державному медичному інституті, де пра-
цював асистентом кафедри шпитальної хірургії від 1969 року, 
а від 1970 - асистентом та, згодом, доцентом, кафедри загаль-
ної хірургії. За з-під його пера вийшло більше 100 наукових 
праць та публікацій на суспільно-політичні теми. 

 З початком «ери Горбачова» доктор Винниченко активно 
поринув у громадську роботу – став організатором Товариства 
української мови в ЛДМІ, членом «Народного Руху», посту-
пив в Українську Республіканську партію. Він був одним із 
найактивніших учасників відродження Українського лікар-
ського товариства у Львові, брав активну участь у передви-
борних кампаніях до Верховних Рад Союзу та України в бу-
ремні вісімдесяті роки. Великих зусиль доклав до організації 
у 1991 році референдуму за Незалежність України на Закар-
патті. Яскравою сторінкою життєпису пана Богдана стала 
його діяльність в часі Революції на граніті та студентського 
голодування у 1991 році, а також десятки виступів на числен-
них вічах по всій Україні із викриттям злочинів тоталітариз-
му, публікації на цю тему на шпальтах часописів.

 За рекомендацією «Руху» у 1991 році доцент Винничен-
ко був призначений проректором з національного відроджен-
ня Львівського державного медичного університету і плідно 

працював на цій посаді впро-
довж 10 років. Від 2011-го і до 
2013 року йому було довірено 
очолювати Львівське обласне 
відділення Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів . 

 Держава та громадськість 
гідно оцінили жертовну працю 
Богдана Винниченка в бороть-
бі за незалежність України, 
його заслуги у патріотичному 
вихованні молоді. Він нагоро-
джений медалями до 60-х та 
70-х роковин УПА, до 90-х 
роковин ЗУНР, до 20-х роко-
вин Незалежності, медаллю 
Романа Шухевича, високою відзнакою Святого Георгія Львів-
ської міської ради, низкою Почесних грамот Львівських об-
лдержадміністрації та обласної Ради.

 У свої 85 років доцент Богдан Винниченко і надалі пере-
буває у гущавині громадського життя, щедро дарує свій ве-
личезний клінічний досвід молодим спеціалістам. Своїм чу-
довим прикладом він яскраво демонструє, що сучасний 
український лікар повинен бути не лише добрим професіо-
налом, але й патріотом, провадити за собою спільноту у від-
стоюванні незалежності нашої держави. 

 Медична громада сердечно вітає вельмишановного Бог-
дана Винниченка з ювілеєм і щиро зичить йому міцного 
здоров’я та кипучої енергії на многії літа, сповнення всіх за-
думів та надій щодо утвердження високих ідеалів нашої дер-
жавності та демократії! 

 • Þâ³ëåé

Ë²ÊÀÐ, ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÉ Ä²ß×
Äîöåíòó Áîãäàíîâ³ ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÓ 85!

В. Романів (другий справа) та А. Базилевич

 • Òî÷êà çîðó

«Â²ËÜÍÀ ËÞÄÈÍÀ Ó Â²ËÜÍ²É ÊÐÀ¯Í²»
 Як вже повідомлялось у минулому числі «НЗ», нещодавно у приміщенні ЛНМУ ім. Данила Галиць-
кого відбулась зустріч в рамках Тренінгового Циклу програми «Вільна людина у вільній країні». 
Подаємо до Вашої уваги роздуми координатора Програми Володимира Романіва. 

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÃÀËÈÖÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍßÍÀ ÊÀÑÀ 
ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ² ÇÄÎÐÎÂ’ß

В минуло числі «НЗ» бу-
ло подано коротку інформа-
цію про Галицьку лікарняну 
касу (ГЛК), яка викликала 
велику зацікавленість у на-
ших читачів. На їх прохання 
подаємо детальнішу інформацію про ГЛК

На сьогоднішній день галузь охорони здоров’я постійно 
здійснює пошук і впроваджує відповідні кроки на шляху по-
долання кризової ситуації, в якій опинилась. Проте ліки та 
засоби медичного призначення, які є необхідними для діаг-
ностики та лікування хворих, закуповуються у більшості ви-
падків за рахунок самих пацієнтів. З огляду на зазначене, 
виникла необхідність пошуку додаткових джерел фінансуван-
ня, одним з яких є залучення коштів населення і підприємств 
через благодійні організації – лікарняні каси.

 На території Львівщини діє Галицька лікарняна каса, яка 
була створена за ініціативи Українського лікарського товари-
ства у Львові. Головною метою Галицької лікарняної каси є 
покращення рівня забезпечення її членів медикаментами та 
засобами медичного призначення, постійний контроль за якіс-
тю наданої медичної допомоги. На теперішній час членами 
ГЛК є біля 500 мешканців Львова та області. Працівниками 
ГЛК постійно проводиться просвітницько-інформаційна ро-
бота щодо популяризації лікарняної каси нашого регіону та 
залучення нових членів. За період 2016 року членам ГЛК бу-
ло надано благодійну допомогу у 36 випадках стаціонарного 
лікування на загальну суму 40 тисяч 658 гривень. Також було 
закуплено та передано працівникам служби поліції охорони, 
які є найчисельнішим колективним членом ГЛК, 12 медичних 
аптечок на суму 1990 грн.

Варто нагадати, що з 1 березня 2016 розмір благодійної 
допомоги для нових членів ГЛК або при переході існуючих 
членів на нові умови сплати членських внесків, збільшено до 
5000 грн при щомісячних членських внесках в розмірі 50 грн 
(минулі роки сума благодійної допомоги cтановила 1500 грн 
при щомісячних внесках – 20 грн). Для студентів денної фор-
ми навчання, дітей віком до 18 років та учасників АТО що-
місячний членський внесок становить 25 грн. 

Відомо, що хвороба підкрадається до людини несподі-
вано. Ніхто з нас не знає, коли і якою недугою захворіє, а 
тому і не відкладає заощаджень на випадок хвороби. Коли ж 
хтось із сім’ї захворів і доводиться купувати ліки, зазвичай 
грошей під рукою немає. Тоді на допомогу приходять ті кошти, 
які людина сплачує до Галицької лікарняної каси.Тому по-
турбуйтесь про своє здоров’я завчасно, вступивши до Галиць-
кої лікарняної каси!

Ко нтактна інформація щодо благодійної організації Га-
лицька лікарняна каса: 

Україна 79010, м. Львів, вул. Кармалюка, 3 
тел. (032)276-78-35 з 10 до 18 год., 
моб. 097-603-36-56 (цілодобово) та 099-155-73-32.
e-mail: lvivglk@gmail.com 
офіційний сайт: www.lvivglk.com
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Основними напрямками професійної діяльності про-
фесора Івана Кохана були дослідження ролі заліза у 

природженій та набутій імунній відповіді на бактерійні ін-
фекції; вивчення функцій макрофагів у протипухлинній та 
протибактерійній імунній відповіді; виявлення механізмів 
сповільненої гіперчутливості. Результати його досліджень 
відображені у великій кількості публікацій – статтях, розділах 
у монографіях, виступах на міжнародних наукових форумах. 
Професор любив наукову і педагогічну роботу – під його ке-
рівництвом 24 студенти виконали магістерські, а 25 – доктор-
ські праці з мікробіології та імунології. У 1967-1989 роках 
Іван Кохан, працюючи професором імунології у Департамен-
ті мікробіології Маямського університету Оксфорд, Огайо 
(США), розпочав роботу над книгою «Імунологія» (підручник 
імунності, серології, імунохімії, імунобіології та імуногене-
тики) українською мовою, яка побачила світ у 1994 році у 
видавництві «Кобза» (Київ-Торонто). Автор 
писав про свою книгу так: «Тепер політичні 
зміни в Україні дозволяють мені здійснити моє 
давнє бажання. Сподіваюся, мій довголітній 
досвід – адже я навчав імунології понад тися-
чу американських студентів – допоможе укра-
їнському студентові у вивченні цієї науки». 
Книга має 442 сторінки, складається із семи 
частин та 24-ох розділів. Кожна частина по-
чинається з короткого реферату, написаного 
англійською та українською мовами. Кожний 
розділ розпочинається з визначень вперше 
вжитих термінів та вступу. Підручник закін-
чується сьомою частиною, яка складається із 
розділів «Література», «Акроніми», «Словник» 
та «Індекс». На думку автора, це допомагати-
ме українському студентові або науковцеві не 
тільки чіткіше структуризувати свої знання з 
імунології, але і краще вивчити англійську 
імунологічну термінологію.

Хоча підручник професора Івана Кохана 
написаний понад двадцять років тому, його 
зміст залишається актуальним і сьогодні. Біль-
ше того, автор передбачив розвиток багатьох 
напрямків у імунологічній науці, які сьогодні 
особливо активно розвиваються в Україні та у 
цілому світі. Автор висловив цікаве спостере-
ження стосовно того, що імунологія в історич-
ному аспекті її розвитку «мала коротку «екс-
периментальну стадію» – близько 100 років, 
тому різні її напрямки розвивалися нерівно-
мірно». 

Велику увагу професор Іван Кохан при-
свячував перспективам розвитку вакцинації, як профілактич-
ної, так і лікувальної. Професор писав: «Вчені ще не вироби-
ли вакцин до багатьох інфекцій. Відсутність вакцин проти 
статевих інфекцій найболючіше відчувається тепер у матері-
ально та інтелектуально відсталих народів; деякі інфекції в 
початковій стадії можна вилікувати антибіотиками (гонорея, 
сифіліс), проти інших немає вакцин чи антибіотиків (герпес, 
СНІД). З часом все більше бактерій стають нечутливими до 
антибіотиків, тому треба знаходити нові засоби лікування і 
нові методи творення імунності». На сьогоднішній день для 
імунопрофілактики не тільки винайдено нові види вакцин 
(антиідіотипові, рекомбінантні, векторні), але і впроваджено 
нові імунотропні препарати мікробного походження (бакте-
ріоцини, бактеріофаги) для лікування пацієнтів, резистентних 
до антибіотикотерапії. 

Щодо терапевтичного застосування вакцинації, то про-
фесор зазначив: «Імунологи шукають, як змусити пухлинні 
клітини продукувати антитіла із різною специфічністю в клі-

тинних культурах». На сьогоднішній день і в Україні, і у сві-
ті стрімко розвивається активна імунотерапія пухлин – вак-
цинація онкохворих екстрактами та лізатами пухлинних 
клітин, а також дендритноклітинними вакцинами. Також про-
фесором було відзначено: «Найбільші і найцікавіші досяг-
нення у недалекому майбутньому передбачаються в новій 
ділянці імунології, яка називається імуноцитологією. Вона 
вже започаткована дослідами над різними імунними клітина-
ми – лімфоцитами, фагоцитами. Скоро імунологічні реакції 
будуть контрольовані клітинами, які вирощують в клітинних 
культурах: одні клітини будуть посилювати, а інші послаблю-
вати імунні реакції. Використання імунних клітин відкине 
радіацію чи хіміотерапію в лікуванні аутоімунних хвороб, 
гіперчутливості, трансплантаційних реакцій чи пухлин; на 
противагу радіації чи хіміотерапії клітинне лікування не буде 
нищити здорові клітини хворого». І справді, на сьогоднішній 

день в лікування онкохворих активно впроваджується адап-
тивна імунотерапія, яка полягає у «покращенні» імунокомпе-
тентних клітин пацієнта інкубацією у клітинному середовищі 
з додаванням цитокінів з протипухлинною дією або введенням 
генів цих цитокінів у макрофаги та лімфоцити за допомогою 
генноінженерних маніпуляцій. Розробляються також вакцини 
для лікування аутоімунних хвороб, які діятимуть за схожим 
принципом.

Також вчений писав: «Майбутні досягнення в ідентифі-
кації клітинних антигенів, зокрема в пухлинних клітинах, 
дозволять налагодити продукцію специфічних антитіл, які 
будуть вживатися як носії ліків на допомогу «добрим» кліти-
нам чи на знищення «злих» (пухлинних); таке специфічне 
лікування клітин може продовжити вік людини і поліпшити 
її здоров’я». Ця теза Івана Кохана на сьогоднішній день зна-
йшла широке застосування у світовій терапії раку. Розроблено 
і впроваджено у лікувальну практику багато видів некон’ю-

гованих та кон’югованих моноклональних антитіл, специфіч-
них до окремих пухлинних антигенів та ростових факторів.

«Людське життя продовжиться, бо вивчення імунних клі-
тин, вирощуваних у культурах, виявить методи проти старін-
ня імунної системи». Твердження Івана Кохана, яке колись 
звучало майже фантастично, тепер близьке до реалізації. 
Останнє десятиріччя ознаменувалося експериментальними 
роботами по застосуванню препаратів-стимуляторів теломе-
рази – ферменту, який дозволяє «добудовувати» хромосоми. 
Це дозволятиме клітинам ділитися значно більшу кількість 
разів, ніж це передбачено природою, і таким чином продов-
жувати їхнє життя.

«Встановлення зв’язків між імунною, нервовою та ендок-
ринною системами методи стабілізації організму і втримання 
його при здоров’ї під час довгого життя» – відзначав у свій 
час вчений. Вивчення основного «трикутника» підтримки 
гомеостазу організму людини розвивається швидкими тем-
пами, вже сьогодні на основі знань про взаємовпливи між 
цитокінами, гормонами та нейромедіаторами розробляються 
нові схеми лікування з метою корекції імунітету при набутих 
імунодефіцитах, які є основою патогенезу багатьох ендокрин-
них та нервових хвороб.

«Розвинеться імунологія, базована на «зголоднінні» пара-
зитів у організмі людини. Це буде «зголодніння» не калорій-
не, а мікроелементне. Майбутні досліди встановлять способи 

застосування мікроелементного дефіциту для 
підвищення «відпірності» до інфекційних не-
дуг і для пригнічення росту пухлинних клітин. 
Для такої «відпірності» в 1973 році я запропо-
нував назву «мікроелементна імунність» 
(nutritional immunity) – «відпірність», для за-
безпечення якої господар зменшує наявність 
мікроелементу, необхідного для мікробного 
росту. Наприклад, конкуренція за залізо, без 
котрого ні господар, ні паразит не можуть жи-
ти, часто є вирішальною у розвитку інфекції. 
Так само існує можливість пригнічення росту 
пухлинних клітин. які потребують для швидко-
го росту заліза чи іншого мікроелементу біль-
ше, ніж нормальні клітини хворого». Цей на-
прямок протягом тривалого часу був ведучим 
у науковій діяльності професора Івана Кохана. 

У 1999 році професор став одним із перших 
іноземних науковців-імунологів, які відвідали 
щойно створену кафедру клінічної імунології 
та алергології у Львівському державному ме-
дичному університеті. Професор прочитав курс 
лекцій по цій тематиці для викладачів, науко-
вих працівників кафедри та практичних лікарів. 
Також відбулося кілька теплих колегіальних 
зустрічей, під час яких професор Іван Кохан 
детально цікавився проблемами новоствореної 
кафедри і надав матеріальну допомогу, пода-
рувавши 200 своїх підручників для універси-
тетської студентської бібліотеки та кафедраль-
ного методичного кабінету, а також кошти для 
придбання оргтехніки на кафедру. 

Протягом всіх наступних років колектив 
кафедри клінічної імунології та алергології ЛНМУ ім. Дани-
ла Галицького підтримував зв’язок із професором Іваном 
Коханом, отримуючи від нього підтримку та допомогу. Буду-
чи потужною особистістю, професор глибоко розумів проб-
леми росту нашої молодої країни та труднощі у розвитку 
імунології, яка, щоби відповідати світовим стандартам, по-
требує відповідної матеріальної бази. Професор Іван Кохан 
був великим Патріотом України і вірним її сином. Колектив 
нашої кафедри глибоко сумує з приводу втрати справжнього 
Друга, і, щоби сотворити йому вічну пам’ять, ще інтенсивні-
ше буде працювати над розвитком науки, якій він присвятив 
все своє життя.

Колектив кафедри
клінічної імунології та алергології

ЛНМУ ім. Данила Галицького

5 січня 2017 року у Grass Vallery ( CШA) помер відо-
мий вчений мікробіолог, професор Іван Кохан.  Він на-
родився 20 серпня 1923 року на Львівщині в селі Тудор-
ковичах Сокальського повіту у родині посла Сейму 
Володимира і Александри Коханів. 

Середню освіту Іван Кохан отримав в гімназіях Льво-
ва і Холма, де закінчив гімназійну науку матурою в 
1942 році. Вищу освіту він отримав в університетах 
Львова. Мюнхена, University of Manitoba (M.Sc., 1955 р.) 
і дістав звання доктора у Department of Medical Micro-
biology, Stanford University (Ph.D у 1958 р.).

Іван Кохан працював професором імунології і дос-
ліджувачем ролі макрофагів і залізо-кіляторів у бакте-
рійних інфекціях в департаментах мікробіології Manitoba 
University (1953-1955), Stanford University (1955-1959), 
Stanford Research Institute (1957-1959), Graduate School 
of Baylor University (1959-1967) і Miami University (1967-

1989). Він і його студенти публікували висліди дослідів в численних наукових жур-
налах, книжках і конференціях. Іван Кохан написав першу книгу «Імунологія» україн-
ською мовою в 1994 році, яка була затверджена Міністерством охорони здоров’я 
України як підручник для студентів і науковців в університетах України. Він був за-
прошений членом у U.S.-Japan Cooperative Medical Science Projects, був членом 
проводу American Society of Microbiology, президентом Sigma Xi і Ohio Microbiology 
Society в роках 1965-1985

Його вагомі у науковому відношенні досліди були фінансовані Грантами від National 
Institutes of Health and National Science Foundation.

Іван Кохан брав активну участь у житті української діаспори Північної Америки, 
був членом проводу Союзу Українських Студентів Канади 1953-1955р. і дійсним 
членом Української Вільної Академії Наук в США. Він дописував до кількох україн-
ських журналів, газет і був членом редакції «Українського Життя». 

Вічна Йому пам’ять!

 • Ïàì’ÿòàºìî!

«ß ª ÒÈÌ ÂÑ²Ì, ÙÎ ß Ï²ÇÍÀÂ...» 
(ïàì’ÿò³ ïðîôåñîðà ²âàíà Êîõàíà)

Проект організовано французькою 
неурядовою громадською організацією 
«Асоціація французько-української 
співпраці у сфері охорони здоров’я 
та фармації» (ASFUDS) у співпраці з 

Українським лікарським товариством у Львові. До 
участі в Програмі запрошуються лікарі всіх спеціалі-
зацій, фармацевти й інші працівники сфери охорони 
здоров’я, студенти, інтерни медичних університетів із 
числа громадян України. 

Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів, 
науковців і студентів медичних університетів із кращими 
у Європі моделями охорони здоров’я, роботою медичних 
установ та системою підготовки медичних кадрів, відвіду-
вання спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім того, 
поїздка надає можливість взяти участь у культурній про-
грамі в Польщі та в країнах Північної Європи.

Кожен учасник Програми отримає іменний сертифікат 
про зарубіжне стажування (72 год.) (враховується при 
атестації лікарів, розподілі випускників медичних на-

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

25 ЧЕРВНЯ  – 4 ЛИПНЯ 2017 РОКУ

вчальних закладів, підтверджує міжнародний досвід 
кандидата для присвоєння вченого звання доцента або 
професора).

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

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

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

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

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

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

30 червня  – Водоспад Сталхейм Фоссен. Ущелина 
Сталхейм. м. ГУДВАНГЕН. Круїз по Согне Фйорду 

(Гудванген-Флом) – факультативно. Екскурсія Флом-
ською залізницею Флом-Мірдаль-Флом – факульта-
тивно. Нічліг у готелі м. Осло (Норвегія).

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

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

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

4 липня – Повернення до м. Львів. 

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

Зареєстрованими учасниками вважаються особи, 
котрі подали повний комплект документів та здійснили 
передплату. Група комплектується по мірі надходження 
документів від претендентів. Черговість реєстрації учас-
ників визначає послідовність їх посадки в автобус. 

Крайній термін подання документів – 
1 травня 2017 року!

(або раніше в разі повного набору групи)
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 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

На чергових засіданнях Головної управи това-
риства йшлося про формування комісій, органі-
зацію співпраці з медичними асоціаціями, юри-
дичні аспекти роботи товариства та напрямки 
діяльності комісії юридичного захисту, вдоскона-
лення сайту УЛТ, закріплення членів управи за 
окремими осередками, створення Ради старійшин 
УЛТ у Львові, підготовку до відзначення 100-річчя 
товариства галицьких лікарів. З нагоди Шевчен-
ківських днів присутніх привітав віночком пісень 
дует бандуристів «Барви».

07 – Всесвітній день здоров’я
10 – Всесвітній день донора крові
17 – Всесвітній день боротьби з 

гемофілією
18 – День заснування Товариства 

Червоного Хреста в Україні
25 – Всесвітній день боротьби з малярією
25 – Міжнародний день ДНК
26 – Міжнародний день пам’яті жертв 

радіаційних катастроф
Відомості про вказані дати 

ВУЛТ рекомендує 
поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 
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Шановні керівники фармацевтичних компаній, під-
приємств-виробників медичного та стоматологічного об-
ладнання, лікувально-діагностичних центрів, лікувальних 
установ, санаторіїв і навчальних медичних закладів!

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

Сьогодні часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» – ЄДИНА в 
Україні газета, яка має понад 100-літню історію, пов’язану 
не лише з поширенням медичних знань, а й з культурним та 
духовним життя українців. На його шпальтах свого часу пуб-
лікувалися 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 блискучими 
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 виступити 
та засвідчити свою громадянську позицію, обмінятись про-
фесійним досвідом, знайти цікаву та потрібну інформацію 
про новини медицини. На сторінках часопису кожен дописувач 
може конкретно змагатись за утвердження української мови 
як єдиної державної мови, за її всебічне застосування в сис-
темі охорони здоров’я, за дієве покращання соціального ста-

тусу медиків, оптимізацію роботи медичних установ з метою 
забезпечення реальної загальної доступності населення до 
якісної медичної допомоги.

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

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

Здійснити передплату можна у кожному відділенні «Ук-
рпошти» на будь-який термін. Передплатний індекс 30053. 

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

Завжди впродовж багатьох літ 26 березня актова зала 
дитячої лікарні, яку в народі називають «чорнобиль-

ською», не вміщала усіх бажаючих бути присутніми на ран-
ковій «п`ятихвилинці». Приходили навіть ті, які, користуючись 
демократією, не ходили на ранкові лікарняні зустрічі увесь 
рік, і лише цього дня відкладали усі свої справи, аби бути тут. 
В цей день колектив лікарні збирався, щоб тихенько (бо все 
ж таки лікарня) заспівати своєму головному лікарю «Многая 
літа!» з нагоди уродин. А потім впродовж усього дня в прий-
мальній головного лікаря займали чергу, щоб на кілька хвилин 
невеликими групами зайти в кабінет до іменинника, висло-
вити йому свою любов і з`їсти шматочок традиційного сир-
ника «за здоров`я пана Олеся». І, напевно, не було жодної 
людини, яка робила це нещиро, лише тому, що він – «начальник». 
Так було впродовж 20 років. Цього року йому було б 75. На 
жаль, було б…

Останнім часом у нас часто згадують притчу про грець-
кого філософа Діогена, який якось удень засвітив ліхтар і 
пішов з ним вулицями міста.

– Що ти робиш? – питали його знайомі.
– Я шукаю Людину! – відповідав Діоген. Цим він хотів 

сказати, що справжню Людину, чесну й благородну, потрібно 
шукати вдень з вогнем. А ми з такою Людиною – Олександром 
Володимировичем Миндюком мали честь жити і працювати 
пліч-о-пліч два десятки років. Чудові, вишукані спогади про 
той час… 

Народився Олександр Миндюк в містечку Бібрка на Львів-
щині, в родині греко-католицького священика. Здобув освіту 
у Львові – у середній школі, згодом медичному училищі та 
медичному інституті. Після закінчення навчання працював 
педіатром на Волині, а повернувшись до Львова від 1975 по 
1990 рік – у Львівській дитячій лікарні «ОХМАТДИТ». З по-
чатком демократичних перетворень в Україні у 1990 році 
очолив новостворену Львівську обласну дитячу спеціалізо-
вану клінічну лікарню. Зібрав тут висококваліфікований ко-
лектив однодумців, здатних вирішувати найскладніші проб-
леми дитячої медицини. Його зусиллями у 2010 році лікарні 
було надано статус «Західноукраїнського спеціалізованого 
дитячого медичного центру».

На цих ранкових «п’ятихвилинках» ми тішилися, як діти, 
коли пан Олесь повідомляв трохи жартома, але насправді 
цілком серйозно (бо «в кожному жарті є лише доля жарту»), 
що «вперше в Україні» ми знову запровадили щось нове: хі-
рурги – нові складні операції, педіатри – нові діагностичні 
обстеження, гематологи – нові способи лікування лейкемії, 
від яких перестали помирати діти…

Він випереджав свій час. 

Лікарня, чи не першою в Україні, запровадила конкурсний 
відбір лікарів на роботу, коли рішення належить не головному 
лікарю одноосібно, а всьому лікарському колективу і прий-
мається шляхом голосування. Ставлячись з великим співчут-
тям до хворих дітей і їх родин, від самого початку функціо-
нування лікарні наполягав на праві батьків бути разом зі 
своєю хворою дитиною, в тому числі і у відділенні реанімації 
та інтенсивної терапії. Ще від початку 90-х у відділеннях лі-
карні з дітьми і батьками почали працювати психологи – на 
той час майже нечувана річ! Не просто заохочував, а напо-
лягав на контактах лікарів з провідними фахівцями у світі. 
Європейські і Північно-Американські протоколи лікування 
були основою нашого терапевтичного підходу від самого по-
чатку створення закладу. Багато з того, що для лікарні давно 
стало буденністю, сьогодні лише пробиває собі дорогу в Україні. 

Олесь Миндюк був відкритий на усе нове. Якщо у вас 
виникала ідея – можна було сміливо йти до нього, двері були 
завжди відчинені: вислухав, доброзичливо посміхнувся, по-
радив як цю ідею реалізувати. Якщо ідея була добра – ви 
виходили від нього отримавши заряд до її реалізації. Якщо 
не дуже – ніколи не ображав. Просто розпитував: «Але що 
ми хочемо з цього мати? Маємо стратегічно подивитися на 
три кроки вперед…». Часом міг пожартувати, посміятися, але 
ніколи не ображав. Сміятися вмів, як мала дитина. А часом 
мовчав. О, як він умів мовчати!..

Не навчався менеджменту. В 90-х цього слова тут ще не 
знали. Натомість мав те, чого неможливо навчитися на жодних 
курсах і тренінгах: мислив стратегічно, бачив мету, вмів за-
дати вектор руху, мав неймовірне відчуття такту, і це відкри-
вало йому найважчі двері. Шкодував найбільше лише про 
одне – що не знав досконало іноземних мов. Казав: «Якби 
знав – як багато я міг би зробити ще!» Зробити для лікарні, 
для нас. Лікарнею жив у прямому і переносному сенсі слова. 
А ми пишалися тим, що працювали «у Миндюка»… 

Щоденно стикаючись в роботі з болем, розпачем і смертю, 
як ніхто інший, вмів тішитися кожній миті життя. І нас вчив 
цьому. «Поза тим життя чудове і прекрасне!» – це його, Оле-
ся Миндюка, крилатий вислів. Був романтиком, мрійником, 
просто доброю Людиною. Казав: «Я страшенно люблю людей. 
Усі люди добрі!» І це стосувалося навіть тих нечисленних 
осіб, в яких з Миндюком стосунки не дуже складалися. Не-

ймовірно любив також 
свої власних дітей і вну-
ків. 

Працюючи 20 років 
головним лікарем великої 
лікарні, не набув собі ве-
ликих статків. Жив чесно. 
Система, яка усе більше 
грузнула в неправді і ко-
рупції, не змогла його зла-
мати. Якось на початку 
2000-х Миндюка повідо-
мили, що висувають його 
кандидатуру на присвоєн-
ня звання «Заслужений 
лікар України» і запросили до держадміністрації, щоб «уточ-
нити деталі». Коли Олександр Володимирович прийшов, де-
талі й справді уточнили, а потім високопоставлений чиновник 
повідомив, що документи відправлять до міністерства у Київ, 
але потрібно ще долучити «папір». І після кількох секунд 
мовчанки, примружившись, додав: «Факсовий папір, п’ять 
штук». Миндюк, у своїй наївності нічого не підозрюючи, по-
дався шукати в магазинах факсовий папір і таки купив мало 
не цілу коробку. Повернувшись із цим папером до держадмі-
ністрації, віддав його чиновникові. Той скривився, поклав 
коробку у кут і не сказав більше ні слова… Звання «Заслуже-
ного лікаря» Олександр Миндюк таки отримав. Через 7 років. 
Вже при іншій владі. Без «факсового паперу».

На жаль, система не полишала своїх спроб підкорити собі 
таких людей, як Миндюк, використати їх для своїх цілей. 
Противитись цьому було надзвичайно важко. Але зберегти 
власну гідність – було для нього понад усе, бо розумів що 
гідність – найцінніший скарб на світі. Готовий був заплатити 
за неї найбільшу ціну, принести найбільшу жертву. І так по-
ступив. У 2014 році – через 2 роки після його жертовної смер-
ті 18 лютого 2012 року, в Україні відбулася Революція Гід-
ності…

Це була Людина, що творила історію. Людина з великої 
букви. Епітафією на його пам’ятнику могли б стати рядки з 
«Давидових Псалмів» Ліни Костенко, поезію якої Він дуже 
любив і яку вважав геніальною: 

«Блажен той муж, воістину блажен, 
котрий не був ні блазнем, ні вужем. 
Котрий вовік ні в празники, ні в будні 
не піде на збіговиська облудні. 
І не схибнеться на дорогу зради, 
і у лукавих не спита поради. 
І не зміняє совість на харчі, – 
душа його у Бога на плечі».

Душа Його – у Бога на плечі…

Колектив Західноукраїнського 
спеціалізованого дитячого медичного центру
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«Поза тим життя чуд ове і прекрасне!» – це його, 
Олеся Миндюка, крилатий вислів. Був романтиком, 
мрійником, просто доброю Людиною. Казав: 
«Я страшенно люблю людей. Усі люди добрі!».
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