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ÍÀÑÀÌÏÅÐÅÄ 
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ!!!

Основою основ забезпечення здоров’я є профілактика. 
Це відомо з прадавніх часів, на цьому наголошували 

всі світила медицини, починаючи від Асклепія та Гігієни. 
Тому «винаходити велосипед» не має потреби, варто лише 
усвідомлювати важливість профілактики та використовувати 
розумно чималі власні здобутки в цій галузі, а також існуючий 
світовий досвід. 

Що ж маємо сьогодні в Україні із проведенням профілак-
тики? Вже роками обговорюючи різні аспекти реформування 
медицини, абсолютно не згадують про організацію масової 
профілактики, іі матеріальне та організаційне забезпечення. 
Яскравим ганебним прикладом ситуації із профілактикою в 
нашій медицині є те, що твориться останнім часом із вакци-
нацією дитячого населення. Це, без сумніву, недостойне єв-
ропейської країни, та й не лише європейської.

Знаходження профілактики на задвірках нашої системи 
охорони здоров’я можна пояснити і тим, що реформуванням 
опікуються чиновники від медицини, яким незрозуміла та 
байдужа превентивна медицина. В реформуванні медицини 
акцент роблять на волюнтаристському зменшенні кількості 
ліжко-місць, на «оптимізації» кадрів, тобто скороченні кіль-
кості медиків, на економії коштів тощо. Але ж цього можна 
досягти так би мовити природнім шляхом – значним змен-
шенням захворюваності населення завдяки ефективній про-
філактиці. Не дивує те, що чиновники від медицини байдужі 
до проблем профілактики, а міністерство охорони здоров’я 
давно вже заслуговує називатись міністерством, м’яко кажучи, 
медичної допомоги. Дивує те, що як рядові лікарі, так і сві-
тила нашої медицини, не приділяють дійової уваги профілак-
тиці захворювань. В Україні проходить чимало різного рівня 
науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів 
тощо, на яких розглядають питання діагностики та лікування 
всіляких недуг. Але майже не бачимо таких заходів, присвя-
чених проблемам валеології та превентивної медицини. Схо-
же на те, що не проводяться і науково-дослідні розпрацюван-
ня в галузі превентивної медицини, свідченням чого є вкрай 
невелика кількість наукових публікацій і дисертаційних робіт, 
присвячених цьому напрямку в медицині. Не рекламується 
профілактика і в ЗМІ. Вельми епізодичними, на рівні разових 
кампаній, є тижні та місячники у різних містах та регіонах, 
присвячені своєчасному виявленню тієї чи іншої патології. У 
навчальній програмі медичних ВНЗ валеологія повинна на-
решті зайняти належне їй місце серед основних навчальних 
дисциплін. Причина такої ситуації насамперед вбачається в 
тому, що профілактика хвороб набагато дешевша від їх ліку-
вання і не дає прибутку приватній медицині, фармацевтичному 
бізнесу, а також численним ЗМІ від реклами ліків та засобів 
і методів лікування. Не є секретом те, що вітчизняна медици-
на вже тривалий час зациклена на фінансових питаннях, а 
збереження – Охорона! Здоров’я відійшли на другий план.

Через знаходження профілактики на задвірках медицини 
відсутній дійовий контроль за її якістю, обґрунтованістю про-
філактичних рекомендацій, які часто підмінюються звичай-
нісінькою бізнесовою рекламою, тощо. Як приклад, можна 
навести скільки шкоди здоров’ю людей завдали у свій час 
необґрунтовані рекомендації щодо масового вживання йод-
вмісних препаратів в зв’язку з катастрофою на ЧАЕС. 

За рівнем смертності від туберкульозу Україна займає 
перше місце в Європі, а епідемія його в нашій країні триває 
вже понад 20 років, щороку про свій діагноз дізнається біля 
40 тисяч осіб. З метою своєчасного виявлення цього захво-
рювання кожному раз на два роки потрібно робити флюоро-
графію. Однак цього не робиться, бо якщо б це відбувалось, 
то такої катастрофічної ситуації можна було б уникнути. Спо-
нукати до профілактичної флюорографії населення повинні 
насамперед сімейні лікарі, якби вони були дійсно медичними 
опікунами ввірених їм сімей, займались забезпеченням їх 
здоров’я, а не виключно наданням медичної допомоги при 
звертанні. На прикладі наведеної ситуації ми бачимо реальний 
стан профілактики в Україні. 

Багато говориться про зростання смертності внаслідок 
захворювань серцево-судинної системи та онкологічної па-
тології, зокрема в зв’язку із збільшенням частоти виявлення 
запущених випадків артеріальної гіпертензії, атеросклерозу 
та ІХС, злоякісних пухлин. Першопричиною цього також є, 
насамперед, суттєві недопрацювання в профілактичній робо-
ті медиків. 

12 травня – Міжнародний день медичної сестри
ШАНОВНІ МЕДИЧНІ СЕСТРИ! 

Українське лікарське товариство у Львові щиро вітає вас із професійним святом – Днем медичної сестри! 
Нехай ваша щоденна праця, покладена на вівтар охорони здоров’я наших співвітчизників, сторицею віддя-
чується вам увагою суспільства, повагою колег та пацієнтів, щедрою винагородою з боку держави. Хай вас – 
відважних медиків, Господь береже від ворожих куль, додає вам сил для порятунку життя наших воїнів на 
передовій та в тилових шпиталях. Ви разом із усією медичною громадою України куєте нашу перемогу над 
лютим ворогом, пишете славні сторінки літопису вітчизняної військової медицини. Засилаємо вам та вашим 
родинам побажання міцного здоров’я, щастя та радості, добробуту, миру, злагоди, успіхів у роботі!

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Христового Воскресіння!
Нехай цей вияв Божої неперевершеної любові і прощення спонукає нас зазирнути всередину 

своєї душі, наповнити її по вінця світлими і чистими почуттями, які б виливалися щоденними благо-
творними справами.

Від усього серця бажаю вам здоров’я, добробуту і успіхів у всіх починаннях! Нехай Господь щед-
ро обдаровує вас і ваших близьких любов’ю, надією, миром і злагодою на довгі літа! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
З повагою,

начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир ЗУБ

ÄÎÐÎÃ² ÊÎËÅÃÈ! 
Ç âåñíîþ ïðèéøëî äî íàñ îäíå ³ç 

íàéá³ëüøèõ äëÿ õðèñòèÿí ñâÿò – Âîñê-
ðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî. Ñâÿòêóâàòè Âå-
ëèêäåíü ó ÷àñ³ âîðîæî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè 
Óêðà¿íè – öå âì³ííÿ áà÷èòè ó âîñêðåñ-
ëîìó Õðèñòîâ³ íàøó ïåðåìîãó. Âîíà 
ïîâèííà ïåðåäóñ³ì â³äáóòèñÿ â íàøèõ 
äóøàõ ³ íàïîâíèòè ñîáîþ ñåðöå êîæ-
íîãî, õòî â³ðèòü ó òå, ùî Õðèñòîñ âîñê-
ðåñ! Õàé æå ñâÿòêîâå â³òàííÿ «Õðèñòîñ 
Âîñêðåñ!» êð³ïèòü âàñ ó â³ð³ ó ñâ³òëå 
ìàéáóòíº Óêðà¿íè, áóäå áëàãîâ³ñíè-
êîì ñïðàâæíüî¿ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. 
Õàé Âåëèêäåíü äàðóº âàì óñ³ì ðàä³ñòü 
íîâèõ çâåðøåíü â óëþáëåí³é ñïðàâ³. 
Ó öåé ñâ³òëèé äåíü ìè óñâ³äîìëþºìî 

ñóòü ²ñóñîâî¿ ñàìîïîæåðòâè çàðàäè êîæíîãî ³ç íàñ. Òîæ íåõàé Ãîñïîäü äàñòü íàì ñèëè â³ääàòè 
ñâ³é áîðã ïåðåä íèì ÷åñíîþ ïðàöåþ, ñåðäå÷íîþ ëþáîâ’þ îäèí äî îäíîãî òà øëÿõåòíèìè â÷èíêà-
ìè. Õàé ñâ³òëî Áîæîãî Âîñêðåñ³ííÿ íàïîâíþº âàø³ ñåðöÿ, õàé âñ³ âàø³ äí³ ùåäðî çàñ³âàþòüñÿ 
â³ðîþ, íàä³ºþ òà ëþáîâ’þ! Õàé æèòòºäàéíå òà¿íñòâî Âåëèêîäíÿ îíîâèòü äóõîâí³ ñèëè, äîäàñòü 
âàì îïòèì³çìó òà îáäàðóº ñâî¿ìè âåëèêèìè ³ áàãàòèìè ìèëîñòÿìè. Çè÷èìî âàì ³ âàøèì ðîäèíàì 
ùåäðî¿ ïàñõàëüíî¿ ðàäîñò³ ³ Ãîñïîäíüîãî Áëàãîñëîâåííÿ! 

Õàé íàïîâíÿòü âàì ñåðöÿ òåïëî ³ ëàñêà,
² ïðèéäóòü äî õàòè áëàãîäàò³ Áîæ³.
Õàé ñìà÷íîþ áóäå Âåëèêîäíÿ ïàñêà,
À ïðèéäåøí³ äí³ – ùàñëèâ³ òà ïîãîæ³! 

 
 ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Колаж Павла Адамовича

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÌÀÒÅÐ²! 
Äîðîã³ íàø³ æ³íêè! Ïðèéì³òü íàéñåðäå÷í³ø³ 

â³òàííÿ ç íàãîäè öüîãî ÷óäîâîãî ñâÿòà – Äíÿ 
Ìàòåð³! Ùèðî çè÷èìî âàì áåçë³÷³ êâ³òó÷èõ ñî-
íÿ÷íèõ äí³â, âåëèêî¿ òà â³ðíî¿ ëþáîâ³, áåçìåæ-
íî¿ ðàäîñò³ â³ä âàøèõ ä³òåé, îíóê³â, âñ³õ âàøèõ 
áëèçüêèõ. Äÿêóºìî âàì çà äóøåâíå òåïëî òà 
íåâè÷åðïíó ëàñêó. Çàâæäè ïàì’ÿòàºìî, ùî â³ä 
ìàòåðèíñüêî¿ ìóäðîñò³ º óñå íàéö³íí³øå ó ñâ³-
ò³ – â³ðí³ñòü, â³ääàí³ñòü, áåçñìåðòÿ. Íåõàé Ãîñ-
ïîäü äàðóº âàì ì³öíå çäîðîâ’ÿ, áîðîíèòü âàñ â³ä 
òðèâîã òà âòðàò. Ñõèëÿºìîñü ïåðåä âàøîþ æåð-
òîâí³ñòþ ³ ïàì’ÿòàºìî, ùî ç âàìè ìè çàâæäè 
ùàñëèâ³ òà ñèëüí³!
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Відомо, що карієс зубів та його ускладнення сприяють 
виникненню багатьох хвороб, в тому числі і життєво небез-
печних. У всьому цивілізованому світі, як, зрештою, колись 
і в Україні, існує активна профілактика карієсу зубів, зокрема 
антенатальна, проводиться фторування питної води у біогео-
хімічних регіонах з низьким вмістом цього мікроелемента, 
диспансеризація дітей у стоматолога, починаючи вже з до-
шкільного віку. Сьогодні у нас нічого цього нема, зате є до-
рогі імпортні зубні пасти та приватні стоматологічні кабінети 
і клініки із недешевим , а тому не всім доступним, лікуванням 
вже виниклого карієсу та його ускладнень. В комунальних 
стоматологічних поліклініках декларується безкоштовна до-
помога дітям, але лише за звертанням, а не ініціативного ха-
рактеру. Згорнута робота стоматологічних кабінетів у дошкіль-
них дитячих закладах та школах. Відсутність належного 
контролю за харчуванням дітей та молоді, санітарно-просвіт-
ницької роботи в цьому напрямі сприяють зростаючій захво-

(Закінчення. Початок на стор. 1)
ÍÀÑÀÌÏÅÐÅÄ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ!!! рюваності хворобами шлунково-кишкового тракту, почина-

ючи вже із молодшого шкільного віку. Одним із наслідків 
цього, є масове виявлення вкрай незадовільного стану здоров’я 
у юнаків-призовників.

Зараз дуже поширене рекламування новітніх методів та 
засобів лікування остеохондрозу, сколіозу, але не поширена 
пропаганда серед підростаючого покоління профілактики 
всього цього, а саме - фізичної культури, ранкової зарядки, 
відсутній ефективний контроль за відповідністю шкільних 
меблів антропологічним показникам дітей різного віку. Така 
ж ситуація із пропагандою гігієни роботи з комп’ютерами, 
користування гаджетами тощо.

Зростання частоти вроджених вад повинно було б стиму-
лювати проведення масової антенатальної профілактики та 
генетичного консультування, своєчасного виявлення факторів 
ризику (знову ж таки, насамперед, сімейними лікарями!), про-
ведення елементарної санітарно-просвітницької роботи серед 
жінок. Неодноразово поблизу пологових будинків, можна по-
бачити жінок, які, знаходячись там на збережені, вийшли на 
свіже повітря «покурити!». Невже медики не чують від них 

запаху цигаркового диму? Чи може не чують тому, що й самі 
палять!? Але про ситуацію із палінням, в т.ч. серед медиків 
та студентів-медиків, варто говорити окремо.

Єдиним і найефективнішим способом успішного вирішен-
ня проблеми дійової охорони здоров’я шляхом профілактики 
захворювань може стати впровадження оцінювання якості 
роботи кожного лікаря, насамперед, сімейного, та оплати їх 
праці, не за кількістю лікованих ним хворих, а за показника-
ми захворюваності серед ввіреного його опіці контингенту 
населення, частоти виявлення запущених випадків тих чи 
інших захворювань, смертності серед дітей та працездатних 
осіб. Що стосується вузьких спеціалістів, то показниками їх 
праці повинна бути не лише кількість та якість проведених 
лікувальних заходів, а співвідношення між тривалістю стаціо-
нарного та амбулаторного лікування, в т.ч. у денному або до-
машньому стаціонарі. Хочеться сподіватись і на активізацію 
діяльності ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг ме-
дицини». 

Зеновій МАСНИЙ

Професійна підготовка майбутнього лікаря повинна 
бути тісно пов’язана з формуванням духовно-мораль-

них принципів. Прищеплюючи студентам принципи високої 
моралі під час навчання, ми навіть не сподівалися, що невдо-
взі станемо свідками того, що молоде покоління заслужить 
найвищу оцінку людської гідності, милосердя та самопожерт-
ви. І доказом цьому став Майдан 2013-2014 років. Ризикуючи 
своїм життям, студенти-медики брали участь у наданні не-
відкладної допомоги постраждалим, а студенти молодших 
курсів виконували місію волонтерів, евакуюючи поранених.

Їх бив «Беркут», вони приходили на заняття після напру-
женої ночі на Майдані, показували синці на тілі, зроблені 
гумовими кулями рани, просили нашої поради та допомоги. 
Симптоматично, що жоден із студентів не шукав якихось пре-
ференцій в навчальному процесі через свою участю в рево-
люційних подіях!

Співробітники кафедри чергували в лікарні, коли вини-
кала загроза викрадення потерпілих до буцегарні. Це були 
тривожні моменти в нашому житті. Душу кожного з нас роз-
ривали жалобні мелодії гімну-реквієму лемківської пісні під 
час прощання із загиблими повстанцями, що звучала на Май-
дані. Їх ніжно і зворушливо назвали «Небесною сотнею», 
вони загинули за краще майбутнє своєї Батьківщини. І по-
стійно звучали слова: «Герої не вмирають!», «Слава героям!». 

А тепер уже впродовж двох років маємо нове випробуван-
ня долі – війну на сході України. Трапилася біда – вся країна 
надає допомогу: люди здають кров, перераховують гроші, 
приносять теплі речі, продукти, ліки воїнам АТО. Не залиша-
ються осторонь і наші студенти. Ризикуючи своїм життям, 
вони продовжують виконувати місію волонтерів, виїжджають 
в зону АТО. В зоні АТО загинув Володимир Юричко – студент 
ІІІ курсу медичного факультету №3.

Володимир Юричко – справжній герой нашого часу. Він 
навчався у середній школі №3 міста Самбора, що на Львів-
щині, у Самбірському технікумі економіки та інформатики. 
Потім став студентом Національного медичного університе-
ту імені О.О. Богомольця. В березні-квітні 2014 року Воло-
димир намагався поїхати до Донецька для агітації за єдність 
України. Під час формування добровольчого батальйону «Айдар» 
записався добровольцем. На передовій працював санітаром. 
В одному з боїв, після втрати бойового побратима, сам став 
кулеметником, причому, як говорили командири – дуже влуч-
ним. Після звільнення українськими військами одного з міст 
Луганщини на його адміністративній будівлі особисто вивісив 
синьо-жовтий прапор перемоги. Він загинув від кулі снайпе-

ра у ніч з 13 на 14 серп-
ня 2014 року біля міс-
течка Щастя на сході 
України, заплативши за 
любов до Батьківщини 
найдорожчим – влас-
ним життям. Похова-
ний у Самборі 17 серп-
ня 2014 року. Рішенням 
Самбірської міської ра-
ди від 9 вересня 2014 ро-
ку йому надано звання 
Почесного громадяни-
на Самбора. Ім’я Воло-
димира Юричка при-
своєно середній школі 
№3, де він вчився, а 
також на його честь на-
звано одну із вулиць 
міста.

На грудневому (2014 р.) спільному засіданні Конференції 
трудового колективу та Вченої ради НМУ імені О.О. Бого-
мольця було ухвалено рішення про встановлення меморіаль-
ної таблиці загиблому герою на адміністративному корпусі 
університету та присвоєння його імені аудиторії №4 морфо-
логічного корпусу з облаштуванням там меморіальної екс-
позиції. Затверджено й іменну стипендію імені Володимира 
Юричка. Сьогодні її отримують кращі студенти університету, 
які засвідчили своєю активною діяльністю високу національну 
свідомість та прагнення до розбудови справедливої держави.

Першою її одержала Олеся Жуковська – студентка-волон-
терка з Майдану. З кінця грудня 2013 року чергувала на Май-
дані – розносила ліки, приймала пацієнтів у КМДА, прояв-
ляючи надзвичайно велику відвагу та мужність у вкрай 
складних умовах. 20 лютого 2014 року Олеся отримала смер-
тельно небезпечне поранення – снайперська куля влучила 
дівчині в шию, пройшовши за сантиметр від сонної артерії. 
Про її загибель проінформували більшість інформаційних 
агенств України, але героїні було суджено залишитись живою. 
Сьогодні Олеся є студенткою ІІІ курсу медичного факультету 
№2.

Студент Денис Черьомушкін теж став стипендіатом пре-
мії імені В. Юричка. Симпатичний, тихий, сором’язливий 
хлопець. Навчається на 4-му курсі стоматологічного факуль-
тету НМУ імені О.О. Богомольця. Учасник революції гіднос-
ті. На Майдані був членом 14-ої сотні. Її члени жили в палат-
ках, ходили зі щитами, кийками, охороняли майданівських 
патріотів. Після революції гідності він вирішив разом з по-
братимами вступити у добровільний батальйон «Шторм» і 
поїхати на Донбас. Був у різних гарячих точках. «Це було 
жахливо – бачити, як на твоїх очах гинуть люди, бачити смерть. 
Було страшно, але звикаєш до всього» – розповідає Денис. 
Повернувшись додому як учасник бойових дій, він продовжує 
навчатися в університеті. 

Денис Черьомушкін обстежує хворого в палаті. 2016 р.

Такою є наша розповідь про трьох із багатьох сотень тих 
студентів-медиків НМУ ім.О.Богомольця, які своїм життям 
засвідчують відданість високим ідеалам Гідності, Свободи 
та Незалежності. На наш погляд важливо, особливо в умовах 
складного сьогодення, щоб інформація про таких молодих 
людей звучала якомога ширше, бо їх відвага та жертовність 
вселяють надію у майбутнє нашої медицини  і держави.

Петро ДУДКА – професор, 
Інна ТАРЧЕНКО та Дмитро ДОБРЯНСЬКИЙ – 

асистенти кафедри внутрішніх хвороб 
стоматологічного факультету Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця

 • Ìîëîäü – ìàéáóòíº Óêðà¿íè

В теперішні нелегкі часи української історії світлим променем надії є зростаюча громадянська свідомість та активність нашої молоді. Бачимо, що 
омолоджуються шеренги УЛТ, спостерігаємо за різнобічними суспільно корисними ініціативами наших молодих членів. На шпальтах нашого часопису 
заслуговують бути відображеними починання не лише молодих лікарів, а й студентів-медиків, зокрема їх участь в становленні нашої держави, у роз-
витку медичної науки. 
Сьогодні під рубрикою «МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ!» подаємо матеріали про студентів-медиків НМУ ім. О. Богомольця, які стали героями Рево-
люції Гідності та АТО, а також про Студентське наукове товариство ЛНМУ ім. Данила Галицького – кузню молодої медичної науки, про досягнення 
студентів-медиків у спорті.

ÑÒÓÄÅÍÒÈ-ÌÅÄÈÊÈ – ÃÅÐÎ¯ ÍÀØÎÃÎ ×ÀÑÓ

Студенти-стоматологи НМУ імені О.О. Богомольця 
в медичному центрі Київської мерії. Січень, 2014 р.

Володимир Юричко 
під час революції гідності 2014 р.

Меморіальна таблиця Володимиру Юричку 
на будівлі ректорату НМУ імені О.О. Богомольця.

Президент України Петро Порошенко вручає 
Олесі Жуковській нагороду – орден «За мужність».
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Вже традиційно кожної весни у Львівському національ-
ному медичному університеті імені Данила Галиць-

кого відбуваються загальноуніверситетські студентські наукові 
конференції. Як відзначає ректор університету, член-ко-
респондент НАМН України, професор Борис Зіменковський, 
«ще з часів створення медичного факультету при Львівському 
університеті у 1784 році у процесі формування перших науко-
вих медичних і фармацевтичних шкіл, на кафедрах розпо-
чинали свою наукову кар’єру і молоді науковці – студенти 
старших курсів та докторанти. Сьогодні про роботу Студент-
ського наукового товариства університету відомо далеко за 
межами нашої держави. Кожного року в університеті відбу-
ваються міжнародні наукові конференції, семінари, тренінги, 
зустрічі студентів-гуртківців». 

До програми цьогорічної 77-ї наукової конференції СНТ 
увійшло більше 400 наукових робіт, авторами яких виступи-
ли 564 українські та чужоземні студенти ЛНМУ та інших 
медичних вузів. Відбулися 2 пленарні та 25 секційних засідань, 
а також 16-та міжнародна студентська конференція, робочою 
мовою на якій була англійська, і хірургічний майстер-клас.

Серед представлених у доповідях та на стендах наукових 
робіт студентів було велике розмаїття тем та проблем, по-
чинаючи від теоретичних питань, до різних галузей практич-
ної медицини та фармації. Це були як традиційні досліджен-
ня, які стосувались питань антропології, клініки, діагностики 
та лікування захворювань, так і висвітлення таких перспек-
тивних проблем, як наномедицина, 3-D друк в медицині, за-
провадження електронної медицини, комп’ютерні технології 
у дизайні ліків та інших. Йшлося і про тонкощі найсучаснішої 
діагностики та медикаментозної терапії, врахування когні-
тивних розладів при різноманітній соматичній патології, проб-
леми персоналізованої медицини, особливості маркетингу на 
ринку медичних послуг. Відрадно, що у своїх наукових дос лі-
дженнях майбутні медики значну увагу приділяють питанням 
біоетики, які є надзвичайно актуальними у наш час, а також не 
менш важливим сьогодні проблемам українського медичного 
називництва, мовленнєвої культури медиків, істо рії вітчизняної 
медицини. Звичайно, що студенти-науковці не могли оминути 
у своїх дослідженнях і медичних проблем АТО, посттравма-
тичних стресових розладів у військових. Слід відзначити як 
позитивний той факт, що студентів цікавлять існуючі проб леми 
медичної освіти, зокрема, мотивації майбутніх лікарів у ви-
борі медичного фаху, оптимізації навчального процесу сту-
дентів-медиків та інші. Представляючи досягнення сучасної 
медицини, майбутні медики засвідчили своє доволі глибоке 
розуміння перспектив та шляхів подальшого розвитку меди-
цини, показали своє невгамовне бажання вивчати світ науки. 

На урочистій церемонії закриття конференції виступили 
проректор з наукової роботи ЛНМУ ім. Данила Галицького 
професор Валентина Чоп’як та науковий керівник СНТ і ТВМ 
університету професор Зоряна Масна. У своїх виступах вони, 
зокрема, відзначили, що вже сімдесять років минуло відтоді, 
як в далекому 1946 році на одній із своїх лекцій завідувач 
кафедри нормальної анатомії професор Андрій Павлович Любо-
мудров запропонував студентам, які хочуть вивчати анатомію 
не лише з підручника, організувати студентський науковий 
гурток. Позаурочні заняття гуртківців виявились настільки 
цікавими і захоплюючими, що ще до закінчення навчального 
року студентські гуртки були створені на кафедрах гістології 
і топографічної анатомії, нормальної фізіології і фармакології, 
неврології та гігієни. Згідно документальних даних, які зберег-
лися відтоді, в 1946 р. в студентських наукових гуртках цих 

кафедр працювали 53 сту-
денти різних курсів та фа-
культетів. А вже навесні 
1947 року відбулася перша 
студентська наукова конфе-
ренція у Львівському медич-
ному інституті, на якій було 
представлено 20 робіт. На 
той час при кафедрах інсти-
туту діяло вже 20 нау кових 
гуртків, які об’єд нували близь-
ко 400 студентів. Так почина-
лась історія Студентського 
наукового товариства ЛДМІ.

Змінюються покоління 
студентів, і сьогодні Сту-
дентське наукове товариство 
Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького об’єднує близько 900 студентів, які, про-
довжуючи і розвиваючи багаторічні традиції науково-дослід-
ної роботи своєї Аlma mater, працюють у гуртках при кафедрах 
під керівництвом досвідчених викладачів. Напрями роботи 
студентів-гуртківців різноманітні – від літературно-пошуко-
вої до експериментальної та клінічної діяльності, а отже ре-
алізувати себе в науковому пошуку може кожен студент. Різ-
ними є і форми роботи СНТ – студенти організовують та 
проводять тренінги і семінари, тематичні зустрічі і майстер-
класи. Популярними серед студентів є зустрічі за «круглим 
столом» для обговорення актуальних проблем медицини, до 
участі у яких запрошують не лише викладачів університету, 
а й працівників практичної охорони здоров’я.

Широкою і різноманітною є сьогодні географія зв’язків 
студентського наукового товариства ЛНМУ імені Данила Га-
лицького: Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Полтава, Харків, Тер-
нопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Ужгород, Суми, Чернівці, 
Запоріжжя. Студенти університету щороку беруть участь у 
міжнародних наукових конференціях не тільки в Україні, а й 
за її межами – в Кракові, Варшаві та Любліні (Польща), Софії 
(Болгарія), Порто (Португалія), Стамбулі (Туреччина), Берлі-
ні (Німеччина), Братиславі та Кошіце (Словаччина), Киши-
неві (Молдова), Будапешті (Угорщина), Єревані (Вірменія), 
Граці (Австрія). 

Завдяки Інтернету про роботу та досягнення Студентського 
наукового товариства Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького знають і за океаном, 
зокрема, наукові здобутки львівських студентів-медиків ви-
соко оцінює Українське Лікарське Товариство Австралії. 

Багато змінилось за сімдесят років – форми та напрямки 
роботи СНТ, методики дослідження і презентації результатів. 
Але студентська наука сьогодні, як і раніше залишилась такою 
ж – допитливою і наполегливою, хоча ще не дуже досвідченою, 
бо досвід та глибокі знання прийдуть пізніше, через роки, але 
тоді це буде вже не студентська, а справжня, велика наука. 

 Свято молодої науки завершилось чудовим мистецьким 
заходом у виконанні студентів - аматорів співу, танцю та ху-
дожнього слова – гурту «Первоцвіт», хору «Музи Гіп пок-
рата»(керівник-Галина Гуршал) і танцюваль-ного ансамблю 
«Горицвіт» (керівник – народний артист України Зенон Коло-
бич). Організатором цього параду студентських талантів ви-
ступила доцент Надія Черкес.

Ірина ЗУБКО, Голова Ради СНТ 
ЛНМУ ім. Данила Галицького

Ó ÇÍÀÍÍ² - ÑÈËÀ 
ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒÀ

У квітні відбулось приурочене до Всесвітнього дня бо-
ротьби з епілепсією засідання студентського науко-

вого гуртка кафедри неврології ЛНМУ ім. Данила Галицько-
го на тему «А що Ви знаєте про епілепсію?». Воно пройшло 
у форматі «круглого стола» за підтримки студентського на-
укового товариства медичного факультету №1.

 Ця проблема виявилась цікавою для студентів універси-
тету, бо зібрала майже півтори сотні зацікавлених учасників – 
студентів 1-6 курсів університету. Було запрошено професо-
ра кафедри неврології Лідію Борисівну Мар’єнко, куратора 
гуртка доцента Наталю Василівну Малярську, асистента ка-
федри Романа Ярославовича Вівчара, практикуючого лікаря-
психіатра, члена ГУ УЛТ у Львові Мирона Миколайовича 
Островського. Студенти підготували мультимедійну презен-
тацію з інформацією не тільки про причини розвитку хворо-
би, але і про допомогу при епілептичному нападі та боротьбу 
з епілептичним статусом, поведінку та спосіб життя вагітних 
жінок з епілепсією. З організацією круглого столу учасникам 
гуртка допомагали члени СНТ медичного факультету №1 
О.Іванишин, В.Горішна, С.Глуховська ,Є. Горзов, В.Бойко, 
М.Гринчишин, О.- Р.Бейсюк.

З науковими доповідями виступили студенти 4 курсу М. Бо-
рис, Х Ключківська, О.Ціфринець, Х.Хрип’як, Н.Вовк, Л. Ма-
риняк, М.Ульяновська, К.Ільяшенко, О.Мороз. Було представ-
лено визначення захворювання та класифікацію епілепсії, 
історичну інформацію про перші згадки про хворобу, її етіо-
логічні фактори та патогенез епілепсії, клінічні особливості 
розвитку епілепсії, прояви, класифікацію нападів. Також бу-
ло цікаві доповіді про діагностику епілепсії та зміни на елект-
роенцефалограмі при різних видах нападів, про патологічний 
ритм і деякі клінічні випадки, про інші методи діагностики 
епілепсії (нейровізуалізацію, метаболічні дослідження і диф-
діагностику з неепілептичними нападами). У доповідях про 
лікування епілепсії, наголошено на правилах надання першої 
допомоги при епілептичному нападі, сучасних фармакологіч-
них препаратах, можливості хірургічного лікування, радіохі-
рургії та психотерапевтичній підтримці хвороби. Глибоко та 
інформативно було представлено питання про ведення вагіт-
них з епілепсією, особливості лікування, деякі аспекти лікар-
ської тактики при пологах і у післяпологовий період. Висту-
пи доповнялись демонстрацією відеороликів, розповідями 
про конкретні цікаві клінічні випадки.

Наприкінці відбулося жваве обговорення заслуханих ви-
ступів. Професор Мар’єнко Л.Б. привітала такий інтерес сту-
дентів до проблеми епілепсії, похвалила їх активність, зро-
била деякі зауваження щодо доповідей. Керівник гуртка доцент 
Малярська Н.В. подякувала студентам за активність, закли-
кала відвідувати не тільки лекції, засідання гуртка, але і на-
уково-практичні конференції, які проводяться на базі універ-
ситету, ЛОКЛ, в інших закладах міста, де вони можуть 
почути науковців як рідної «alma mater» так і з інших міст та 
заграниці. 

Всі зареєстровані відвідувачі мали змогу отримати серти-
фікати, що засвідчують їхню участь у заході, а також інфор-
маційні буклети, в яких вказано деяку загальну інформацію 
про епілепсію, надання першої допомоги людині, в якої виник 
напад генералізованих тоніко-клонічних судом та декілька 
побутових порад для хворих із епілепсією.

Не можна не відзначити активність учасників «круглого 
столу» та побажати їм усім бути активними та цілеспрямова-
ними на шляху до одержання почесного звання лікаря, бо у 
знанні – сила спеціаліста. 

Інформація студентського наукового гуртка 
кафедри неврології ЛНМУ ім. Д. Галицького.

Під таким гаслом за ініціативою Студентського само-
врядування та при підтримці ректорату студенти 

Львівського Національного Медичного Університету імені 
Данила Галицького 23 квітня цього року провели «Благодій-
ний ярмарок». Він відбувся біля пам’ятника патрону «Alma 
mater» королю Данилу у центрі Львова. Метою благодійного 
заходу був збір коштів на потреби обласної дитячої клінічної 
лікарні «ОХМАТДИТ». На ярмарку декілька команд студентів-
медиків представили безліч власноручних виробів – картини, 

кондитерські вироби, 
сувенірні магнітики, 
одежні та галантерейні 
аксесуари, книги. Таким 
чином вони вміло пропа-
гували власну благодійну 
діяльність, висловлюва-
ли свою активну позицію 
щодо розвитку та модер-
нізації медичної сфери.

Львів’яни та туристи 
мали змогу придбавши 

цікаві речі, символічним внеском долучитися до благодійнос-
ті. Впродовж п’яти годин студентам вдалося зібрати суму у 
розмірі 5 594 гривень, які будуть використані на купівлю 
необхідного устаткування для дитячої лікарні.

 Ця благодійна студентська ініціатива засвідчила, що 
ЛНМУ ім. Данила Галицького не стоїть осторонь проблем 
проблем вітчизняної медицини і максимально долучається до 
їх вирішення.

Власна інформація

Ï²ÄÊÎÐÞªÌÎ 
ÂÅÐØÈÍÈ ÑÏÎÐÒÓ

На 6-му Відкритому чемпіонаті WPA України з пауер-
ліфтингу, який проходив на початку квітня у Луцьку, 

спортсмени змагалися за право представляти Україну на Куб-
ку світу. Серед учасників змагань був Данило Іванків – студент 
5 курсу медичного факультету Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького. Він став 
переможцем у дисципліні «станова тяга» у ваговій категорії 
82,5 кг дивізіону RAW PRO FEЅЅlONAL у віковій групі 
ЈUNІORЅ із резуль- татом 
220 кг, виконавши норма-
тив кандидата у майстри 
спорту. 

Данило належить до 
тих студентів-медиків, які 
вже у студентські роки ак-
тивно долучаються до про-
ведення УЛТ у Львові 
спортивних та інших ма-
сових заходів. Тому нам 
особливо приємно приві-
тати Данила із великим 
спортивним досягненням. 
Щиро бажаємо йому міц-
ного здоров’я та  успіхів у 
здобутті медичної освіти і 
спорті.

Власна інформація

 «Ï²ÊËÓÞ×ÈÑÜ ÏÐÎ ÂËÀÑÍÓ ÑÔÅÐÓ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²»

 • Ìîëîäü – ìàéáóòíº Óêðà¿íè

ÑÂßÒÎ ÌÎËÎÄÎ¯ ÍÀÓÊÈ Â²ÄÁÓËÎÑß!

Учасники конференції

Професори Валентина Чоп’як, 
Зоряна Масна та Голова Ради 

СНТ Ірина Зубко під час 
нагородження учасників
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Анатоль Франс говорив, що“мистецтво навчання є мис-
тецтвом пробуджувати в юних душах допитливість і 

потім задовольняти її” (Анатоль Франс). Саме таким мисте-
цтвом володіє випускник Оксфорду, доктор психіатрії, декан 
Королівського Коледжу Лондона, віце-президент «Української 
медичної асоціації Великобританії» Денис Угрин. Це чоловік 
не лише надзвичайного розуму, а й великий патріот України. 
Не можна не відзначити, що 27 серпня 2014 року він підкорив 
найвищу точку Європи гору Ельбрус, де з дружиною роз-
горнув прапор України, як символічний подарунок українцям 
до Дня Незалежності. 

 • Ì³æíàðîäíà ñï³âïðàöÿ

«ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÐÀÍÄÎÌ²ÇÎÂÀÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÜÎÂÀÍÎÃÎ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß»
Ìàéñòåð-êëàñ â³ä äåêàíà Êîðîë³âñüêîãî êîëåäæó Ëîíäîíà Äåíèñà Óãðèíà

 Незважаючи на те, що 16 квітня 2016 року була субота – 
вихідний день, на зустріч із науковцем зібрався повнісінький 
зал зацікавлених студентів. За сприяння Студентського науко-
вого товариства медичного факультету №2 ЛНМУ ім. Данила 
Галицького Денис Угрин провів надзвичайно цікавий та ін-
формативний майстер-клас на тему «Принципи проведення 
рандомізованого контрольованого дослідження». Він досте-
менно зумів пояснити, що рандомізоване контрольоване до-
слідження є для сучасної медицини основним джерелом 
об’єктивної інформації щодо ефективності лікувальної так-
тики. 

Рандомізація представ-
ляє собою розподіл учасни-
ків дослідження за групами 
таким чином, щоб кожен мав 
рівні шанси опинитися в од-
ній із груп. Основним зав-
данням рандомізації є гене-
рація непередбачуваної 
послідовності відбору учас-
ників випробування шляхом 
використання ком’ютерних 
програм, що усуває уперед-
женість відбору. Важливим 
елементом протоколу РКД є 
«засліплення» учасників. 
Можливе проведення «по-
двійних сліпих» (коли ні пацієнти, ні лікарі, які вивчають їх 
стан, не знають про те, хто отримує випробовуване втручан-
ня, а хто лише плацебо) і навіть «потрійних сліпих» (аналіз 
даних проводиться «наосліп»). Все це Денис Угрин зміг по-
яснити із залученням студентів до дослідження на прикладі 
таких музичних гуртів, як “Океан Ельзи” та “Скрябін”. Хіба 
це не талант?! Таку складну тематику він пояснив доступно, 
просто та захопливо, в інтерактивному дусі, так що студенти 
отримали не лише нові знання, але й масу позитивних емоцій. 

 Та найголовнішим є те, що студентська молодь усвідо-
мила, що у таких людей як Денис Угрин слід не лише вчити-
ся, але й на них рівнятися. Тому дуже дякуємо йому за по-
даровані нові знання, за можливість почерпнути натхнення 
для власних звершень.

Ольга ПАНЧИШИН – студентка 6 курсу, 
Голова правління СНТ медичного факультету №2 

ЛНМУ ім. Данила Галицького

У Новому Заповіті довідуємось про те, що Спаситель 
Христос, окрім проповіді доброї новини, часто дарує 

зцілення для хворих, що є знаком об’явлення Божого на зем-
лі: «Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, 
проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу 
й недугу» (Мт.9,35). Одужання від хвороби є знаком приходу 
Царства Божого, однак беручи на себе «наші недуги» в час 
своїх Страстей, Ісус надав їм нового змісту: як і в усякому 
стражданні, від тепер у них – сила відкуплення. Тобто, у на-
вчанні святої Церкви присутня діалектична напруга: з одного 
боку через хвороби і страждання людина покутує за гріхи й 
осягає спасіння – «Вашим стражданням ви спасете душі свої» 
(Лк. 21,18); з іншого боку психічне і тілесне здоров’я є Божим 
даром і потребує турботи так само, як і в інших аспектах 
життя.

Отож, сучасна концепція розуміння місця здоров’я в жит-
ті людини не ставить цю категорію на перше місце, як це 
виразно зазначено у церковному вченні: «Хоч моральний за-
кон закликає до пошани тілесного життя, проте він не робить 
з нього абсолютної цінності. Він виступає проти новопоган-
ської концепції, яка намагається створити культ тіла, все йому 
жертвувати, обожнювати фізичну досконалість та спортивні 
успіхи. Селективним поділом людей на слабких і сильних 
така концепція може призвести до спотворення людських 
стосунків».

На жаль, медична освіта та організація медичного обслу-
говування людей далекі від такого цілісного розуміння люд-
ської особи та глибокої пошани до святості людського життя. 
Більшість проблем, якими займається новітня дисципліна 
біоетика, ще не знайшли належного висвітлення насамперед 
у навчальних програмах, а також у практиці медичної діяль-
ності. Нині біоетика ще не стала надбанням широких верств 
населення, не одухотворила працю і творчу думку багатьох 
представників науки і освіти. Для утвердження засад персо-
налістичної біоетики найважливішим є високий рівень духов-
ності і моральності, безкорисливість і фаховіст. Україна по-
винна пройти нелегкий і тривалий шлях, щоб привести 
державне законодавство у відповідність до засад Божого За-
кону, а також у відповідному дусі виховати суспільство.

Розпочинаючи діяльність Асоціації лікарів-католиків в 
Україні, її члени ставили перед собою мету, яка б відповідала 
євангельському духу та вченню святої Католицької Церкви, 
а також принципам діяльності подібних асоціацій, об’єднаних 
у всесвітню і європейську федерації. Це втілилось в основні 
статутні положення, пригадуючи які, можемо упевнено гово-
рити також і про перспективи діяльності нашого товариства. 
«Метою діяльності Асоціації є сприяння збереженню та зміц-
ненню здоров’я українського народу, утвердження ідей гума-
нізму, християнське служіння людям, а також сприяння ви-
рішенню морально-етичних проблем у діяльності лікарів, 
спираючись на принципи доктрин Вселенської Апостольської 
Церкви». 

Щоденна лікарська практика, життєві труднощі та склад-
не соціально-політичне становище можуть притемнювати 
світлі ідеали лікарського покликання, зводячи діяльність лі-

карів тільки до виконання відповідних процедур. Члени асо-
ціації через постійну участь у духовних заходах, конферен-
ціях, навчальних курсах мають можливість не втрачати свого 
внутрішнього покликання, плекаючи високий духовний та 
моральний рівні.

Асоціація сприяє «вихованню та плеканню автентичного 
людського та християнського характеру служіння лікарів у 
взаєминах із пацієнтами та відношення у професійному середо-
вищі». На жаль, нездорова конкуренція і трактування пацієнтів, 
як спосіб заробітку чи збагачення, часто присутні у нашому 
суспільстві. Через вивчення Святого Писання, церковного 
вчення, спілкування, дискусію, духовні вправи члени Асоціа-
ції мають можливість створювати більш відповідні умови у 
спілкуванні з колегами, а також з пацієнтами.

Завданням Асоціації є «збереження та розвиток Європей-
ського «Міжнародного Кодексу медичної етики» та «Карти 
прав пацієнта» для забезпечення захисту інтересів лікарів, 
відстоювання прав і інтересів пацієнтів». Насамперед йдеть-
ся про запровадження здорової практики католицьких лікарів, 
яку продовжують плекати в Європі – їх вивчення, популяри-
зацію та впровадження у практику в Україні.

«Діяльне сприяння євангелізації та катехизації служби 
охорони здоров’я та освіти» – специфічне завдання лікарів, 
які сповідують християнську віру. Лікарі можуть здійснюва-
ти його, тобто «проповідування Христа свідченням життя і 
словом». У лікарів «ця євангелізація набирає своєрідного 
характеру й особливої дієвості з огляду на те, що вона здійс-
нюється у звичайних умовах цього світу», а також у більш 
специфічних умовах, пов’язаних із критичними ситуаціями 
хвороби і небезпеки смерті. Щодо катехизації, тобто «вихо-

вання віри (…) у дорослих, в якому міститься головним чином 
християнське віровчення, яке викладається зазвичай органічно 
й систематично, щоб вводити в усю повноту християнського 
життя», то члени Асоціації мають можливість прилучатися 
до неї насамперед через зустрічі із духівником, які носять 
катехитичний характер, а здобуті знання мали б передавати 
колегам, з якими працюють.

Наступним пунктом є «сприяння підняттю духовної гід-
ності та пошани до особи пацієнта, його померлого тіла, за-
безпечення душі турботою священика – уділення Святих 
Таїнств та інших треб». Лікар повинен бути свідомим, що не 
тільки здоров’я тіла є саме по собі цінністю, але завданням 
лікаря є також уважати на цілісність особи, на її душу і духов-
ні потреби. Тому лікар, згідно із вченням Церкви, повинен 
поважати Божий суверенітет над людським життям, правиль-
но оцінити ситуацію, щоб пацієнт був приготованим до зу-
стрічі з Богом. Тому лікарі-католики повинні тісно співпра-
цювати зі священиками у їхній службі, а також мудро і 
цілеспрямовано спонукати пацієнтів до переживання віри у 
важких моментах їхнього життя.

«Проведення симпозіумів, конференцій з морально-етич-
них проблем у діяльності медичних працівників; співпраця з 
громадськими, релігійними, доброчинними та іншими орга-
нізаціями доброї волі в Україні та за кордоном з метою духов-
ного та морального відродження українського народу; орга-
нізація видання та поширення інформаційних бюлетенів, 
буклетів, пам’яток та інших матеріалів з морально-етичних 
проблем охорони здоров’я» – просвітницька частина діяль-
ності Асоціації. Як видно, її статут не тільки пояснює мету і 
спосіб діяльності, а й відкриває наші завдання на майбутнє.

Сьогодні перед Асоціацією лікарів-католиків стоїть перше 
і головне завдання – поширення і популяризація моральної 
доктрини святої Церкви, особливо тих її постулатів, які без-
посередньо стосуються медичної науки та лікарської практи-
ки. Католицька Церква опрацювала і прийняла цілу низку 
документів, які стосуються цієї ділянки морального богослов’я. 
Тому нам, передовсім, необхідна здорова ініціатива серед 
членів Асоціації, яка ставила б за мету глибоке предметне 
вивчення цього питання як шляхом самоосвіти, так і шляхом 
організації семінарів, круглих столів, дискусій тощо на теми, 
які стоять перед суспільством. Лікарі, які належать до цієї 
асоціації, повинні бути першими в даній царині.

Наступним елементом популяризації і поширення церков-
ного вчення та морального діяння повинне стати безпосереднє 
введення в особисту практику згаданих постулатів – внутріш-
ня пошана людського життя, повага до пацієнта, належне 
його трактування як Божої дитини, а також своєї немочі і, 
можливо, недоліків, сприймання цілісності його особи і тому 
подібне. Христос закликає всіх своїх послідовників до «про-
повіді ділом і життям», а не тільки словами, тому до лікарів 
особливо стосуються його слова: «Ви – світло світу. Не може 
сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють 
світла та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, 
і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми 
ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прослав-
ляли вашого Отця, що на небі» (Мт.5,14-16). Кожний учасник 
Асоціації в особистій практиці та приватному спілкуванні 
може надзвичайно ефективно впливати на створення здорової 
суспільної атмосфери.

 • Ë³êàð³ ³ äóõîâí³ñòü

ÌÀªÌÎ ÑÒÎßÒÈ ÍÀ ÂÀÐÒ² ÆÈÒÒß
(Закінчення. Початок див. №4 за 2016 рік)

«За волею Святішого Отця Франциска, разом з 
усією Вселенською Церквою входимо в благодат-
ний час особливого Святого року, який триватиме 
від 8 грудня 2015 року до 26 листопада 2016 року. 
Цей рік, який називаємо теж Надзвичайним ювілей-
ним роком, Папа присвятив Божому милосердю. 
Це час особливих Божих благодатей, пов’язаних із 
паломництвами до визначних катедральних собо-
рів у всій нашій поміс ній і Вселенській Церкві, час 
зцілення ран душі й тіла, повернення до Бога, від-
найдення Джерела милосердя.
Господь у своєму Провидінні вибрав Пресвяту Діву 
як «двері», через які Він сам прийшов до людства 
у своєму єдинородному Сині, воплоченому силою і 
діянням Святого Духа.
Той же Дух нехай наповнить і наші серця Божою 
любов’ю і милосердям. Нехай Він перемінить наше 
життя, зробивши нас знаком присутності й діяння 
у світі милосердного Отця. Нехай нас цього Року 
супроводжують своєю опікою Пречиста Діва – Ма-
ти милосердя, й усі святі та праведники української 
землі – вірні свідки Божого милосердя і Божої лю-
бові».

Із Послання Блаженнішого Святослава

(Закінчення на стор. 5)
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Щодо способів поширення головних ідей, задля яких Асо-
ціація створювалася й існує, то це передбачена у статуті ор-
ганізація різноманітних навчальних та дискусійних заходів 
для ширшого кола слухачів, наприклад медичних працівників 
різних медичних закладів, які ще не знайомі з діяльністю на-
шого товариства; проведення лекцій та інших зустрічей із 
студентами медичних та інших вузів; співпраця з релігійними, 
суспільно-культурними і навіть політичними організаціями 
з метою утвердження християнських морально-етичних засад 
в нашому народі; волонтерська навчально-роз’яснювальна 
робота із молоддю та дітьми в різних навчальних закладах, 
особливо щодо стосується небезпеки різноманітних узалеж-
нень та розвитку належного ставлення до власного здоров’я 
і ведення здорового способу життя. Такі цілі ми ставимо пе-
ред собою на майбутнє, а щоб їх осягнути – мусимо прояв-
ляти відповідну здорову ініціативу кожний зокрема, а також 
підтримувати одні одних у цій діяльності.

Дедалі частіше лікарі зустрічаються із непослідовністю 
державного законодавства, що стосується охорони здоров’я 
або організації праці, й у випадках невідповідності із вченням 
святої Церкви, опиняються у важких моральних дилемах, 

(Закінчення. Початок на стор. 4)
ÌÀªÌÎ ÑÒÎßÒÈ ÍÀ ÂÀÐÒ² ÆÈÒÒß коли не просто знайти однозначну відповідь на питання і ви-

хід із ситуації. Власне, Асоціація лікарів-католиків поклика-
на також через духовний провід допомагати в таких ситуаціях, 
а через солідарне розуміння і підтримку допомагати своїм 
членам при цьому. І хоча в Україні ще немає надто великого 
тиску на сумління лікарів через неправомірне законодавство 
чи судові переслідування, існуюча в світі тенденція свідчить, 
що нас таки чекає зустріч із цими явищами, як то вже є в 
Америці чи Європі. Бажаним було б, щоб Асоціація лікарів-
католиків була єдиною в солідарній підтримці своїх членів і, 
при необхідності, навіть з допомогою юридичних важелів 
впливу на державні чи суспільні чинники.

Асоціація лікарів-католиків повинна ставати насамперед 
дружною спільнотою, в якій лікарі можуть розуміти одне од-
ного, а це розуміння базувати на християнській вірі та довірі 
до Того, який віддав своє життя за нас на хресті. Саме глибо-
ка особиста віра і віддання себе Богові є тим фундаментом, 
який стоїть в основі приватного і сімейного життя, а тим 
більше в основі морального діяння у професійній діяльності. 
Христос запевняє, що без зміни серця не можемо нічого доб-
рого ані говорити, ані чинити.

Очевидно, нам необхідно методично розділити ініціативи 
у професійній царині та діяльність у духовному житті, щоб 
пізніше могти їх об’єднати в одне ціле. У духовному плані в 

майбутньому дуже важливо, щоб ті, які належать до Асоціа-
ції лікарів-католиків, або розділяють основні принципи, на 
яких вона побудована, серйозно заглибились в особисту духов-
ність – пізнавали Святе Писання, науку святої Церкви, пере-
бували у молитві і брали участь у Святих Тайнах, передовсім 
святої Сповіді та Причастя. Незамінною допомогою в цьому 
служать регулярні духовні науки, які проводяться на відпо-
відних зустрічах кожного місяця, щорічні реколекції та інші 
духовні вправи в рамках діяльності Асоціації лікарів-католи-
ків. Також важливою складовою цього процесу може стати 
індивідуальний духовний провід, в якому Церква радо йде 
назустріч кожному, хто такого проводу потребує.

Можемо впевнено твердити, що тільки міцна основа віри, 
розбудова і скріплення якої повинно лежати у серці кожного 
християнина, буде достатньою спонукою і підставою для мо-
рального і духовного відношення до своїх обов’язків. Саме 
тому лікар відкриває своє правдиве покликання – приносити 
людям радість повноцінного життя для прослави Бога і праці 
для суспільства тільки внаслідок цілеспрямованого і систе-
матичного створення і поглиблення цієї основи у своїй душі.

Д-р Іван ЛУЦЬ - президент 
Асоціації лікарів-католиків,

 член Папської Академії Життя

16 квітня 2016 року у Івано-Франківську відбулася звіре-
но-виборна конференція Українського Лікарського Товариства 
Прикарпаття (УЛТП). Основним питанням, яке розглянули 
під час заходу було впровадження в практику лікарського 
самоврядування, професійна автономія медиків, а також пріо-
ритетні завдання на 2016-2020 роки.

У виступах учасників конференції відзначалось, що осно-
вною метою функціонування товариства є розвиток української 
медицини, відродження престижу лікарської професії, вирі-
шення професійних та соціальних проблем, пов’язаних із 
лікарською діяльністю, захист прав та інтересів медиків. 

Як наголосив голова Управи УЛТП, заслужений діяч нау ки 
і техніки України, професор кафедри внутрішньої медицини 
№2 і медсестринства Івано-Франківського Національного 
медичного університету Нестор Середюк, вельми актуальним 
і вкрай потрібним є те, щоб Департамент охорони здоров’я 
делегував частину функцій лікарям на місцях. «У розвинутих 
європейських країнах лікарське товариство є головним. При-
значати лікарів на посади в лікувальному закладі, проводити 
закупівлі ліків і розхідних матеріалів, видавати атестаційні 
категорії повинна не адміністрація, а самі ж медики», – під-
креслив науковець. Нестор Середюк переконаний, що така 
політика демократизації принесе більш ефективний результат. 
Такі реформи в медичній галузі уже поступово зароджують-
ся чи не в кожній області України. 

ної медицини» у конференц-залі Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 15 квітня 
відбулася лекція заокеанського гостя «Clinical Eye Openers: 
Раннє клінічне розпізнавання – розвиток новітніх технологій». 
На ній були присутніми заступник голови правління «ОМНІ-
мережі для дітей», завідувач медико-генетичною консультацією 
Рівненського обласного клінічного лікувального-діаг ностич-
ного центру ім. В. Поліщука  Любов Євтушок, завідувач ме-
дико-генетичною консультацією Хмельницького міського 
перинатального центру Наталія Зимак-Закутня, студенти, 
асистенти, інтерни-педіатри та інтерни-неонатологи кафедри 
педіатрії і неонатології ФПДО.

Керівник обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного 
захисту населення Т.Пошивак, директор Департаменту 
охорони здоровя ЛОДА Б.Чечотка та професор В. Верте-

лецький в часі науково-практичної конференції
У своєму виступі професор В.Вертелецький наголосив на 

необхідності доброго навчання молодих лікарів детальному 
огляду пацієнта, бо це має дуже важливе значення у діагнос-
тиці вад розвитку та різноманітних патологій. Оскільки в 
теперішній час кількість обстежень – генетичних тестів, ана-
лізів – зростає у геометричній прогресії,  що вимагає затрати 
великих ресурсів як для пацієнта, так і держави, раннє клі-
нічне розпізнавання дозволяє звузити клінічний пошук серед 
ряду нозологій. Розвиток новітніх технологій з поєднанням 
елементів клінічної семіології та сучасні методи поширення 
інформації, навчання молодих лікарів з використанням ре-
сурсів телемедицини, дають можливість введення інновацій 
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За сприяння Українського лікарського товариства у Льво-
ві з 10 по 22 квітня 2016 року проходив візит голови 

правління і координатора програм розвитку дітей Міжнарод-
ного благодійного фонду «ОМНІ-мережі для дітей» професо-
ра Володимира Вертелецького. Докладно про цього видатного 
американського вченого та очолювану ним програму системи 
моніторингу вроджених вад розвитку за міжнародними стан-
дартами ми розповідали у «НЗ» №11 за 2015 рік 

Відбулася зустріч професо-
ра В. Вертелецького з прорек-
тором з лікувальної роботи 
ЛНМУ ім. Д. Галицького, голо-
вою УЛТ у Львові, професором 
Андрієм Базилевичем. Йшлося 
про допомогу молодим лікарям 
в навчанні та про осучаснення 
музею історії медицини Гали-
чини імені Мар’яна Панчишина.

На зустрічі з проректором 
з наукової роботи ЛНМУ ім. Д. Га-
лицького, професором Вален-
тиною Чоп’як обговорювалися 
питання перспективи співпраці 
з університетом в різних аспек-
тах медичної освіти.

11 квітня 2016 року у приміщенні Музею історії медици-
ни Галичини імені Мар`яна Панчишина з представниками 
Студентського наукового товариства ЛНМУ ім. Д.Галицько-
го та Української медичної асоціації студентів (UMSA) про-
фесор В. Вертелецький обговорив проблеми освіти лікаря та 
важливості безперервного професійного удосконалення з 
акцентом на клінічні зображення - розпізнавання. 

Там же 13 квітня на зустрічі з лікарями-інтернами та мо-
лодими спеціалістами йшлося про розвиток та вдосконален-
ня кожним лікарем власного клінічного бачення для ранньо-
го виявлення ознак та сигналів, які подає нам пацієнт. Крім 
того, професор Володимир Вертелецький акцентував увагу 
на великій ролі знання медичної термінології латиною та анг-
лійською мовою, адже це значно розширює можливості здо-
буття нової інформації з іншомовним джерел для подальшо-
го розвитку лікаря як клініциста. 

У рамках 77-ої загальноуніверситетської студентської нау-
кової конференції з міжнародною участю «Досягнення сучас-

Професор В. Вертелецький з молодими лікарями

Виступ 
проф. В. Вертелецького 
на прес-конференції

у діагностичний та лікувальний процес. «Лікарі є елітою на-
ції, тому розвиток їх культури та професіоналізму є запорукою 
успішного розвитку та становлення нової якості Лікаря!», – 
зазначив професор. Він також звернув увагу присутніх на те, 
що кожен лікар повсякчас повинен пам’ятати: «Не забирай 
надію у пацієнта – ти ж не Бог!» 

Про ці ж питання йшлося і 19 квітня під час розмови про-
фесора В. Вертелецького з завідувачем кафедри педіатрії і 
неонатології ФПДО ЛНМУ, професором Ю. Коржинським, 
який є координатором співпраці з Фондом на теренах Львів-
щини.

У департаменті охорони здоров’я ЛОДА 20 квітня від-
булася прес-конференція американського гостя на тему «Чор-
нобиль. Вагітності і діти». Спільно з УЛТ був поширений 
прес-реліз «Вроджені вади розвитку. Полісся. Чорнобиль.» 
(до 30-річчя Чорнобильської катастрофи). 

На науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Медико-соціальні аспекти наслідків Чорнобильської ката-
строфи через 30 років», яка пройшла там же, професор В. Вер-
телецький розповів про дослідження радіаційної зони По-
лісся, її вплив на вагітність жінок та розвиток дітей.

У проведенні заходів взяли активну участь Євтушок Л. – 
завідувач медико-генетичною консультацією Рівненського 
обласного клінічного лікувального-діагностичного центру 
ім. В. Поліщука; Зимак-Закутня Н. – завідувач медико-гене-
тичною консультацією Хмельницького міського перинаталь-
ного центру; Ахмеджанова Д. – інформаційний координатор 
ОМНІ-мережі, м. Хмельницький; Лапченко С. – інформацій-
ний координатор ОМНІ-мережі, інженер з комп’ютерних 
систем Волинського обласного дитячого територіального 
медичного об’єднання; Камуть Н. – асистент кафедри педіат-
рії і неонатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Ірина Гогоша, членкиня УЛТ у Львові

Виступає професор Н. Середюк

 • Â³ñò³ ÂÓËÒ

ÑÈÑÒÅÌ² ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÏÎÒÐ²ÁÍÀ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÇÀÖ²ß

 Було обрано новий склад Управи та голову Українського 
Лікарського Товариства Прикарпаття, яким став начальник 
відділу працевлаштування студентів і випускників універси-
тету, доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету 
ІФНМУ Іван Мельник. 

Власна інформація

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оголошується передплата на електронний варіант 

газети «Народне здоров’я». Вартість передплати до 
кінця цього року становить 2 грн. на місяць. Ви зможе-
те отримувати новий номер щомісячно на Вашу елект-
ронну пошту, починаючи від квітня.

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

Редколегія газети

Åëåêòðîíí³ êîîðäèíàòè 
ÓËÒ ó Ëüâîâ³:

Офіційний сайт: http://ult.lviv.ua

Публічна спільнота у Facebook:
https://www.facebook.com/ULT.Lviv

Група для лікарів у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/268403103363156

E-mail: ult1910©gmail.com

Офіційний сайт ВУЛТ: 
http://www.vult.org.ua
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Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Україн-
ського лікарського товариства у Львові. Це український 

за духом інформаційний продукт, один із небагатьох україно-
мовних друкованих органів професійної громадської органі-
зації, це дзеркало нашого складного і суперечливого сього-
дення, широка трибуна української медичної спільноти. Він 
містить інформацію для лікарів, про лікарів та нашу нелегку 
працю, про сучасні проблеми лікуваання та профілактики за-
хворювань.

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 блискучи-
ми професіоналами-медиками, а насамперед – українськими 
патріотами, в тому числі активними учасниками геройських 
визвольних змагань українського народу.

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

Як і вся українська національна періодика, «НАРОДНЕ 
ЗДОРОВ’Я» продовжує своє життя тільки з нашими читача-
ми. На сьогодні маємо 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-

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

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, санато-
ріїв пропонуємо висвітлити досвід Вашої установи та приваб-
ливість ВИБОРУ саме ВАШОЇ установи. Просимо Вас на да-
вати 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 
«Укрпошти» на будь-який термін. Передплатний індекс 
30053. 

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

З повагою, Андрій Базилевич, голова УЛТ у Львові, 
проректор з лікувально-профілактичної роботи 

Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, докт. мед. наук, професор 

моб. 380 67 4473221
факс 380 32 2378880

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÂÈÑÒÀÂÊÀ «ÃÀË-ÌÅÄ»
ÒÀ ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÍÈÉ 
ÔÎÐÓÌ

13-15 квітня у Львові відбулася 22 спеціалізована вистав-
ка «Гал-МЕД». У ній взяли участь більше 60 компаній, серед 
яких компанія «2М MATERIA MEDICA» із Польщі, яка пред-
ставила великий асортимент шовного матеріалу для хірургії, 
гінекології, офтальмології та стоматології; польська компанія 
«KINESIS» та «РЕХАФЛЕКС» із Києва із широким вибором 
реабілітаційного обладнання; виробник найсучаснішого фі-
зіотерапевтичного обладнання польська компанія «ASTAR». 
Відвідувачів привабили зразки медичного, діагностичного, а 
також лабораторного обладнання, продемонстрованого фір-
мами «RH» (Чернівці), «Мед Ексім» (Київ), «Здраво» (Київ), 
«Медапаратура» (Київ), «ІН МЕДІКАЛ» (Київ), «Новатор» 
(Хмельницький), «Юрія Фарм» (Київ), « Євромедпроект»(Київ) 
та «Промед-Україна» (Київ) і «Медтехніка» (Львів), «Укрбіо» 
(Київ), «Медіс» (Львів), «Еласко Арніка» (Одеса), «БіоТест-
Мед» (Київ) та іншими. Увагу спеціалістів привернула і VIII 
спеціалізована виставка «Стоматологічний ярмарок», зокрема, 
з участю видавництва стоматологічної літератури «ГАЛДЕНТ».

Про послуги реабілітації та медичного туризму йшлося у 
презентаціях львівських реабілітаційних центрів та клінік 
«Легкий рух», «Модричі», «Інново». Дуже цікавими та інфор-
мативними були експозиції, які розповідали про лікувальні 
курорти Словаччини – Бардеєвский та Дудінце, курорт «Соляна 
шахта «Величка» (Польща), мережу клінік Acibadem в Туреччині.

Широкою та багатогранною виявилась експозиція фарма-
цевтичних компаній, як вітчизняних – «Юрія-Фарм», «Здраво», 
так і представництв світових брендів – «Вефарма ілач санаї 
ве тіджарет лімітед шіркеті» (Туреччина), «Альпен Фарма» АГ, 
«Мукос Фарма ЦЗ С.Р.О».

За підтримки компанії «LA ROCHE-POSAY» проведено 
безкоштовне скринінгове обстеження в рамках соціального 
проекту «Обстеж свою родимку. Збережи своє здоров’я та 
здоров’я ближнього». Для відвідувачів та учасників виставки 
був організований виїзний діагностичний центр.

За підтримки МОЗ України, Департаменту охорони 
здоров’я ЛОДА, ЛНМУ ім. Данила Галицького та УЛТ у Льво-
ві було проведено Львівський медичний форум. В його про-
грамі відбулася низка науково-практичних конференцій, під 
час яких з доповідями виступили біля 50 практичних лікарів, 
організаторів охорони здоровя, науковців із Львова, Києва, 
інших міст України та із заграниці. Йшлося про перспективи 
та шляхи подальшого розвитку сімейної медицини; лабора-
торну медицину і нові методи діагностики; проблеми реабі-
літації; новітні тенденції лікування та профілактики дерма-
товенерологічних проблем в рамках доказової медицини. На 
секційних засіданнях «Педіатрія», «Неврологія», «Ортопедія», 
«Ерготерапія в реабілітіції після інсульту» йшла мова про 
світові тенденції в цих галузях медицини. Зокрема, йшлося 
про нові аспекти підготовки сімейних лікарів і нові техноло-
гії у їх практиці, новітні підходи до лікування захворювань 
серцево-судинної системи та цукрового діабету, генетико-мік-
роелементний профіль як основу персоніфікованої медицини 
2016. Розглядались вельми актуальні зараз питання реабілі-
тації, зокрема про комплексний підхід до неї, про її іннова-
ційні моделі та нові технології, псих ологічну складову біо-
психосоціальної моделі реабілітації, світові тенденції 
нейрореабілітації в педіатрії, особливості надання невідклад-
ної допомоги в екстрених випадках, в т.ч. в зоні бойових дій 
та багато інших актуальних проблем сьогоднішньої медици-
ни. Були висвітлені міжнародні протокольні підходи до діа-
гностики та лікування медикаментозної алергії, питання 
максималізму та мінімалізму в естетичній медицині. Говори-
лося і про медичний туризм та місце України на його світо-
вому ринку. Значну увагу було приділено актуальним питан-
ням співпраці з громадськістю в сфері охорони здоровя під 
час «круглого столу», присвяченого цій проблемі. Відбувся 
майстер-клас надання невідкладної допомоги при невідклад-
них станах та пораненнях.

 Детальніше з матеріалами форуму всі зацікавлені можуть 
ознайомитись в інтернеті – https://www.facebook.com/Lviv.
Medical.Forum/www.galexpo.com.uaom.ua

Власна інформація

Â²ÒÀªÌÎ!
Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ 

ñåðäå÷íî â³òàº ³ç ÷óäîâèì þâ³ëåºì äîêòîðà ÎÐÅÑÒÓ ÎËÜÕÎÂÓ!

Âåëüìèøàíîâíà Êîëåãî! Çà á³ëüø í³æ 50 ðîê³â ñâîº¿ æåðòîâíî¿ ïðàö³ ë³êà-
ðåì Âè çäîáóëè âåëèêó ïîâàãó ñåðåä ñâî¿õ êîëåã òà òèñÿ÷ ïàö³ºíò³â, îñâî¿ëè 
äåê³ëüêà ë³êàðñüêèõ ñïåö³àëüíîñòåé, çàñëóæèëè ïî÷åñíå çâàííÿ «Â³äì³ííèêà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», ìàºòå âèù³ êâàë³ô³êàö³éí³ êàòåãîð³¿ ÿê òåðàïåâò òà íåô-
ðîëîã. Âè ðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì – â³äîìèì íàóêîâöåì â ãàëóç³ îðãàí³çàö³¿ ñèñ-
òåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàïî÷àòêóâàëè ë³êàðñüêó äèíàñò³þ – Âàø³ äâîº ä³òåé 
òà òðîº îíóê³â çäîáóëè âèùó ìåäè÷íó îñâ³òó, ñòàëè ë³êàðÿìè òà íàóêîâöÿìè. 
Âàñ çíàþòü ÿê ùèðó óêðà¿íñüêó ïàòð³îòêó, àêòèâíîãî ó÷àñíèêà Íàðîäíîãî 
Ðóõó, à òàêîæ ïðåêðàñíó ñîë³ñòêó õîðîâèõ àíñàìáë³â. Ó ñâîºìó ïîâàæíîìó 
â³ö³ Âè ñï³âàºòå ó õîð³ ëüâ³âñüêîãî êàòåäðàëüíîãî ñîáîðó Ñâÿòîãî Þð³ÿ.

Äîðîãà Êîëåãî! Ç íàãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ ùèðî áàæàºìî Âàì 
Õàé áåðåæå Âàñ Áîæà Ìàòè
Â³ä çëèõ ëþäåé ³ ð³çíèõ á³ä,

Â çäîðîâ’¿ é ñïîêî¿ ïðîæèòè
Áàãàòî äîáðèõ é áëàãèõ ë³ò!

23 листопада 2015 р.            Лікарям України і українським лікарям Світу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О ргкомітет Конгресу

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
WORLD FEDERATION OF UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

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

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

E-mail: vult@ukr.net, websites: www.vult.org.ua
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Багатий той народ, котрий має свою національну інтелі-
генцію, яка є гордістю нації, носієм її культурних традицій. 
В незалежній Україні нашим священним обов’язком є від-
новлення пам’яті про такі особистості, як доктор Михайло 
Лерчук. Характерно, що всі велику мужі нашого народу завжди 
приходили на перехрестях нашої історії, коли виникало пи-
тання бути чи не бути нашому народові. Кожна людина має 
своє призначення дане її Богом. Воно у їх талантах, які треба 
проявити і втілити. Лише добра праця та повна посвята своє-
му призначенню забезпечує людині сповнення її таланту і 
тоді вона може гідно відійти з цього світу.Так пише у своїх 
спогадах про М.Лерчука доктор Любов Ней-Гоцко.

Коли заходить мова про доктора Михайла Лерчука, то 
чуємо, як правило, два слова – великий працелюб і добро-
чинець. Щодо працелюбства – то про це переконливо свідчать 
54 роки хірургічної діяльності, починаючи від хірурга сіль-
ського лікарського пункту до головного лікаря ЦРЛ і, врешті, 
на протязі 27 років завідування хірургічним відділом № 2 
Львівської обласної клінічної лікарні, багато тисяча виконаних 
операцій. 

Михайло Олексійович Лерчук прийшов у світ 29 травня 
1936 року на Івано-Франківщині. Від 1961 року, завершивши 
навчання у Івано-Франківському медичному інституті, пра-
цював сільським хірургом, головним лікарем районних ліка-
рень. Впродовж 1966-1977 років був головним лікарем лікар-
ні у Яремчі. Для нього, як хірурга, не існувало поняття «не 
можу», він оперував ургентну патологію, складні політравми, 
вузлуватий зоб та інше. 11 років його роботи тут були зна-
менними для охорони здоров’я Яремчанщини. Тут проявився 
його неабиякий організаторський талант – була не лише про-
ведена реорганізація медичної служби району, запроваджено 
профілактичні огляди населення, а й побудована нова полік-
лініка, а згодом, на протязі 4 років, зведена чотириповерхова 
споруда багатопрофільної лікарні з 8 відділами на 175 ліжок. 
Завдяки високому авторитетові, здобутому серед медичної 
громади Івано-Франківщини, та володіючи рідкісним даром 
комунікабельності, Михайло Олексійович налагодив ділові 
контакти не лише із місцевим керівництвом охорони здоров’я, 
але і з міністрами охорони здоров’я СРСР та України. Завдя-
ки цьому вдалося устаткувати нову лікарню найновішим ме-
дичним обладнанням. Доктор Лерчук ініціював ще одну добру 
справу: за його безпосередньою участю силами колективу 
лікарні було прокладено півтора кілометрову трасу водогону, 
що дало можливість налагодити безперебійне водопостачан-
ня лікарні джерельною водою.

Новозбудована лікарня була першою медичною установою, 
збудованою на Івано-Франківщині за післявоєнні роки. Про 
рівень її роботи свідчить те, що вона стала базою виробничої 
практики студентів медичного інституту і медучилища, не 
раз відзначалась, як краща районна лікарня області. Тут про-
водили до 500 операцій за рік, в тому числі і складних, за 
участю професорів медичного інститут та провідних спеціа-
лістів області. У 1972 році головний лікар домігся реєстрації 
ургентних посад хірургів та акушер-гінекологів. За 11 років 
його роботи кількість медичних працівників лікарні зросла 
майже удвічі, а доктор М.Лерчук одним із перших в області 
отримав вищу кваліфікаційну категорію. Він був душею ко-
лективу на лише в професійній роботі – організував хор мед-
працівників, який став візитною карткою міста, давав кон-
церти у районах області. До речі, володіючи чудовим голосом, 
Михайло Лерчук у колі друзів часто співав суворо забороне-
ні в ті часи повстанські пісні Чорного лісу і це зосталось у 
пам’яті його друзів назавжди. Пізніше, вже будучи у Львові, 

4 травня 2016 року помер доктор Євген Білинський. Він 
походить із славного галицького роду Білинських. Народився 
3 квітня 1939 року у місті Ходорові на Львівщині в глибоко 
патріотичній родині лікаря та громадського діяча Олександра 
Білинського. Пішовши професійним шляхом свого батька, у 
1962 році здобув диплом лікаря-педіатра у Львівському дер-
жавному медичному інституті. Після 2 років роботи практич-
ним лікарем став аспірантом кафедри спортивної медицини 
Київського інституту удосконалення лікарів (нині – Київська 
медична академія післядипломної освіти ім. П.Шупика). За-
хистивши там у 1969 році кандидатську дисертацію, розпочав 
працю на посаді асистента кафедри кардіології і надалі все 
своє життя присвятив саме цій галузі медицини. Молодий 
науковець ревно взявся за дослідження проблем кардіології, 
черпав свої знання у кращих клініках та наукових центрах 
СРСР, США, Австрії, Німеччини. У 1985 році обійняв посаду 
доцента кафедри функціональної діагностики та кардіології, 
а у 2001 році – доцента кафедри хірургії серця та магістраль-
них судин КМАПО, клінічною базою якої є знаменитий Інс-
титут серцево-судинної хірургії імені М.Амосова.

Свій досвід Євген Білинський щедро та вміло передавав 
студентам і лікарям. У 1984–1996 роках був заступником де-
кана педіатричного факультету. Від 2004 року читав лекції на 
міжуніверситетському медико-інженерному факультеті На-
ціонального технічного університету «Київська політехніка». 
Його педагогічна діяльність ще в радянські часи відзначалась 
послідовним та наполегливим провадженням та використан-
ням української мови у навчальному процесі. Хоча кожен цикл, 

на який прибували лікарі з усієї України, як правило, розпо-
чинався із домагань багатьох слухачів читати лекції російською 
мовою. Та доцент Білинський спокійно та аргументовано 
переконував слухачів у потребі українських лікарів слухати 
лекції українською мовою. Для тих, хто насправді не міг де-
чого зрозуміти, повторював окремі речення, терміни тощо 
російською. Робив доповіді переважно українською або анг-
лійською мовами і на численних світових та державних конг-
ресах, конференціях, симпозіумах.

У творчому доробку Євгена Білинського майже 200 науко-
вих праць, в т.ч. низка авторських патентів на винаходи. Він 
є співавтором декількох монографій з проблем кардіології, 
ним були створені оригінальні класифікації аритмій серця, 
розпрацьовано ексклюзивні методи діагностики та лікування 
серцевих недуг. Він був визнаним лікарем-кардіологом, мав 
високий авторитет серед науковців та колег-лікарів, заслужив 
щиру любов та повагу численних пацієнтів.

Пан Євген був яскравим продовжувачем родинної тради-
ції Білинських – активно виступав як громадський діяч. Він 
був серед учасників відновлення Українського лікарського 
товариства, на протязі багатьох років виконував обов’язки 
секретаря Всеукраїнського лікарського товариства, обирався 
членом управи Світової федерації українських лікарських 
товариств, де виділявся глибоким усвідомленням своїх 
обов’язків. Завдячуючи активній роботі серед української 
медичної громади, Євген Білинський мав заслужений авто-
ритет не лише в Україні, а й далеко за її межами, неоднора-
зово був відзначений високими нагородами ВУЛТ та СФУЛТ.

Не можна не 
згадати про спор-
тивні досягнення 
Євгена Білинсько-
го, який вже у 
16-річному віці був 
у своїй віковій гру-
пі чемпіоном Украї-
ни із спортивної 
гімнастики, а у 
22 роки став абсо-
лютним чемпіоном 
серед медичних 
вузів України, чле-
ном збірної коман-
ди УРСР, став пер-
шим  майстром 
спорту з спортив-
ної гімнастики се-
ред вихідців із Га-
личини.

Земне життя Доктора Євгена Білинського продовжується 
у життях тисяч його пацієнтів, яким він своїм розумом та 
своїми руками повернув здоров’я та врятував життя. Він за-
вжди щедро ділився своїми знаннями та досвідом із своїми 
молодшими колегами, завдяки чому вони змогли вміло допо-
могати вже їхнім пацієнтам. То ж життя доктора Білинського 
продовжується і в них. Воно залишається з нами у добрій та 
світлій пам’яті про нього – непересічну особистість , взірець 
українського інтелігента, лікаря-патріота. 

Правління Всеукраїнського лікарського товариства
та Світової федерації українських 

лікарських товариств, УЛТ у Львові

 • Â³÷íàÿ ïàì’ÿòü

Â²Ä²ÉØÎÂ Ó Â²×Í²ÑÒÜ ªÂÃÅÍ Á²ËÈÍÑÜÊÈÉ

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè – ïîñòàò³ 

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÖÅËÞÁ ÒÀ ÄÎÁÐÎ×ÈÍÅÖÜ
Âèïîâíèëîñü 80 ðîê³â â³ä íàðîäæåííÿ äîêòîðà Ìèõàéëà Ëåð÷óêà

його могутній баритон вирізнявся під час проведення мис-
тецьких заходів у Лікарському клубі ім. Юрія Липи Вже через 
рік після його приходу колектив лікарні вперше відзначив 
День медичного працівника, почали регулярно проводити 
конкурси на звання «Кращого за професією». Як згадує його 
колишня співробітниця, заслужений лікар України, у свій час – 
член Президії Верховної Ради УРСР Галина Корнійчук, «під 
чуйним та добрим керівництвом Михайла Олексійовича пра-
цювалося легко. Зазвичай стриманий, ввічливий, тактовний 
він завжди був готовим прийти на допомогу у важку хвилину». 
Він продовжував творити добрі справи у Яремче вже навіть 
після переїзду до Львова, зокрема, неодноразово спонсорував 
побудову там церкви Різдва Івана Хрестителя. 

Починаючи від осені 1977 року, Михайло Лерчук понад 
35 років життя віддав роботі у 2-му хірургічному відділі Львів-
ської обласної клінічної лікарні. Цей відділ відомий тим, що 
був клінічною базою кафедри, очолюваної світилом української 
медицини академіком Михайлом Павловським. Тут викону-
вались надзвичайно складні оперативні втручання, активно 
впроваджувались новітні хірургічні методики, зокрема, ліку-
вання гепатобіліарної та ендокринологічної патології із за-
стосуванням відеолапароскопії та ендоскопічної хірургії. 
Колективом лікарів відділу, які поряд із науковцями кафедри 
творили справжні чудеса хірургії, понад 27 років керував саме 
доктор Лерчук. Про рівень їх роботи свідчать слова, сказані 
у свій час академіком Михайло Павловським: «Колектив від-
ділення настільки серйозний та відповідальний, що мені ввече-
рі на роботу можна і не дзвонити, бо знаю – там усе в повному 
порядку. Який би важкий стан не був у хворого – вони завжди 
вдало справляться з ситуацією, соромно за них не буде». 

Теперішній завідувач кафедрою доктор медичних наук, 
професор Олексій Лукавецький відзначає, що Михайло Лер-
чук, як хірург та завідувач відділенням, у всьому подав добрий 
приклад жертовного служіння медицині. Він ревно брався за 
освоєння нових хірургічних технологій, власним прикладом 
активно заохочував до постійного вдосконалення своїх колег, 
був зразком вмілого організатора та керівника колективу, який 
щиро віддячував йому взаємною повагою.

Час невпинний у своїм плині, У відділенні відбулись пев-
ні зміни, але, як наголошує його теперішній завідувач доктор 
медичних наук,професор Михайло Попик, теплі ділові від-
носини у колективі, основані на взаємодопомозі, взаємній 
показі та доброзичливості, яким таку увагу приділяв доктор 
Лерчук, продовжують панувати та розвиватись. Це, без сум-
ніву, сприяє забезпеченню високої якості роботи лікарів цьо-
го чудового колективу. 

За спогадами колишнього завідувача хірургічним відді-
ленням №3 ЛОКЛ Богдана Наконечного, доктор Лерчук очо-
лив відділення у досить складний час суцільного дефіциту та 
соціального диктату. Контингент хворих з важкою патологією 
часто потребував відповідних медикаментів, яких не виста-
чало або ж і зовсім не було, а виписувати рецепти хворим на 
їх придбання було категорично заборонено. Очевидно, треба 
було мати відповідний дар, життєву мудрість і фаховість, щоб 
в таких умовах успішно організовувати роботу хірургічного 
відділення.

Як згадує колега доктора Лерчука Йосип Блажкевич, «ат-
мосфера у відділенні завжди була робочою та дружною. Док-
тор Лерчук не жалів себе на роботі, брав на себе найскладніші 
випадки. Він надавав і екстрену та консультативну допомогу 
в районах Львівщини». 

Про те, яким він був наставником для своїх молодших 
колег свідчать спогади завідувача проктологічним відділом 

ЛОКЛ, Заслуженого ліка-
ря України Ігоря Витвиць-
кого, який колись прохо-
див інтернатуру під 
опікою доктора Лерчука: 
«Він був одним із перших 
наставників в моєму про-
фесійному і самостійному 
хірургічному житті. Чуй-
на і саможертовна люди-
на, хороший наставник 
молоді, професіонал своєї 
справи яких не часто зу-
стрінеш». 

Хоча минуло вже чи-
мало років, та завідувач 3 
хірургічним відділом 
ЛОКЛ доктор Юрій Ша-
варов до найменших по-
дробиць памятає свою 
зустріч із Михайлом Лерчуком. «Коли у 2003 році, мене при-
значили на посаду головного хірурга ГУ ОЗ ЛОДА, я почав 
працював хірургом у 2-му хірургічному відділенні ЛОКЛ. 
Нелегко мені було. Адже новий колектив, нові обставини, 
знаменита клініка, інша хірургічна школа. Я приходив на клі-
нічні обходи, спостерігав за роботою відділення, за операція-
ми. І ніяк не міг наважитись самостійно оперувати.

Але одного разу, йдучи на роботу, я зустрів доктора Лер-
чука, який нещодавно став завідувачем хірургічного відді-
лення №2. В нас зав’язалась цікава розмова, про життя, про 
хірургію. Михайло Олексійович дуже відкрито, як «старому 
колезі», розповів мені про історію хірургічної клініки, лікарів, 
про нереалізовані плани. Бесіда була відвертою, щирою. І він 
запитав мене: Синку, а чому ти не оперуєш? Вважай, що я 
тебе буду завжди підтримувати.

Його очі світились добром і щирою вірою в те, що в мене 
все складається успішно.На другий день ми зустрілись на 
ранковій нараді. Михайло Олексійович привітався і щиро 
усміхнувся, так, як умів тільки він. Я сказав йому, що завтра 
оперую – роблю панкреатодуоденальну резекцію

Було ще багато успішних операцій, не один раз ми оперу-
вали разом. Але першу операцію і його щире благословення 
пам’ятатиму назавжди. Добро, професіоналізм, щирість, жит-
тєва мудрість яскраво характеризують цю велику Людину! 
Хірурга! Вчителя!»

 До особистості Михайла Лерчука, як хірурга, цілком мож-
на віднести твердження академіка Михайла Павловського про 
те, що хірургові «…мало бути просто ретельним фахівцем. 
Треба мати ще й покликання. Покликання від Бога. Вправних 
хірургів Всевишній закликав обрати таку професію, наділив-
ши проворними руками, аналітичним розумом, а також неаби-
якою інтуїцією, яка є голосом Бога всередині нас». Таким він 
і був – хірургом від Бога. Вже будучи важко хворим, до остан-
нього працював. А ще був добрим, уважним, люблячим, тур-
ботливим чоловіком, батьком та дідусем. І це відзначають всі, 
хто знав його та його родину. Лікарську династію Михайла 
та його дружини Нетті достойно продовжують син Орест – 
сьогодні шанований хірург ЛОКЛ, невістка Ірина – завідувач 
відділом ЛОПЛ, донька Марта та зять Тарас – провізори, 
внучка Софія – студентка ЛНМУ. Онуки Остап, Маркіян та 
Олесь – ще школярі, але також мріють про те, щоб стати лі-
карями.

22 жовтня 2014 року на 78 році життя Михайло Лерчук 
відійшов у вічність, зоставивши по собі добру пам’ять серед 
колег та пацієнтів, серед всіх, кому випало зустрічатись із 
ним на життєвих дорогах, набиратися доброти та мудрості, 
запозичати майстерність чудового цілителя та душевність 
великого доброчинця.

Зеновій МАСНИЙ 
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• При використанні матеріалів газети 
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05 – Міжнародний день акушерки  

15 – Всесвітній день медичних 
сестер. Міжнародний день 
матері.

17 – Всесвітній день боротьби із 
артеріальною гіпертензією

31 – Всесвітній день без тютюну

Відомості про вказані дати 
ВУЛТ рекомендує 

поширити серед населення
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З глибоким сумом сповіщаємо, 
що на 65 році життя відійшов у вічність 

доктор МАРКІЯН ГОТЬ – завідувач відділом щеле-
пово-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лі-

карні Він залишиться у нашій пам’яті як добра та мудра 
людина, чудовий спеціаліст – лікар від Бога. Низько 
схиляємо голови у пошані до нього. Складаємо щирі 

співчуття рідним та близьким покійного. 
Вічная пам’ять!

До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

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

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

УВАГА! 
ТРАДИЦІЙНИЙ ЗАБІГ ДО ДНЯ МЕДИКА

У суботу, 18 червня, напередодні професійного свята 
Дня медичного працівника Українське лікарське товариство 
у Львові організовує традиційний забіг під гаслом «Здо-
ровий лікар – здорова нація!». Його буде проведено на 
території парку Знесіння. Відбудуться показові виступи 
спортсменів та цікава розважальна програма, нагороджен-
ня переможців. Запрошуються всі бажаючі. Детальні до-
відки за телефоном 097-07-45-608

Проект організовано французькою 
неурядовою громадською організаці-
єю «Асоціація французько-україн-
ської співпраці у сфері охорони 
здоров’я та фармації» (ASFUDS) у 
співпраці з Українським лікарським 
товариством у Львові. До участі в 
Програмі запрошуються лікарі всіх 
спеціалізацій, фармацевти й інші 
працівники сфери охорони здоров’я, 

студенти, інтерни медичних університетів із числа 
громадян України. 

Кожен учасник Програми отримає іменний серти-
фікат (враховується при атестації лікарів, розподілі 
випускників медичних навчальних закладів, підтвер-
джує міжнародний досвід кандидата для присвоєння 
вченого звання доцента або професора).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
3 серпня – виїзд із м. Львів. Переїзд до м. Вроц-

лав (Польща). Нічліг у готелі.
4 серпня – м. Дрезден (ФРН). Культурна програ-

ма. Переїзд до м. Безансон (Франція).
5 серпня – м. Безансон (Франція). Культурна та 

медична програми. Нічліг у готелі.
6 серпня – м. Віші (Франція). Культурна програма 

у бальнеологічному курорті. Нічліг у готелі.
7 серпня  – м. Біарріц. Культурна програма у баль-

неологічному курорті. Пляж. Нічліг у готелі.

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

3 –14 СЕРПНЯ 2016 РОКУ

8 серпня  – м. Аркашон (устрична столиця Фран-
ції). Виїзд до піщаної дюни Піла. Пляж. Нічліг у го-
телі.

9 серпня  – м. Бордо (Франція) (винна столиця 
Франції). Культурна програма. Нічліг у готелі.

10 серпня – м. Ла Рошель (Франція). Культурна 
програма. Пляж. Переїзд до м. Мец (Франція).

11 серпня – м. Мец (Франція). Культурна про-
грама. Нічліг у готелі.

12 серпня – м. Вісбаден (ФРН). Культурна про-
грама у бальнеологічному курорті. Переїзд до Кракова.

13 серпня – м. Краків (Польща). Культурна про-
грама. Нічліг у готелі.

14 серпня  – повернення до м. Львів.

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

Зареєстрованими учасниками вважаються особи, 
котрі подали повний комплект документів. Група комп-
лектується в міру поступлення документів від пре-
тендентів. Черговість реєстрації учасників визначає 
послідовність їх посадки в автобус. 

Крайній термін подання документів –
 26 червня 2016 року!

(або раніше в разі повного набору групи)

Умови участі в навчальній поїздці для українських лікарів по країнах-сусідах
«Шляхами єднання»

Пропонуємо Вам взяти участь у сателітному заході XVI Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських 
Товариств (СФУЛТ) – навчальній поїздці українських лікарів європейськими країнами-сусідами «Шляхами 
єднання».

До участі в поїздці запрошуються лікарі та члени їх сімей.
Пропонується основний маршрут поїздки: Вінниця – Хмельницький - Тернопіль – Львів (13.08) – Братис-

лава (14.08) – Відень (15.08) – Прага (16.08) – Дрезден (17.08) – Берлін  (18.08-19.08) – Варшава (20.08) – 
Київ (21.08). Комфортабельний автобус типу «Неоплан». 

Навчальна програма поїздки на період 14-20 серпня передбачає зустрічі українських лікарів із співвітчиз-
никами та закордонними колегами тривалістю 2-4 години в країнах маршруту.

Оргкомітет надає також інформаційну підтримку в плануванні самостійних подорожей з можливістю учас-
ті не тільки в заходах Пре-Конгресу, але і в проміжних зустрічах лікарів.

Для отримання більш детальної інформації зробіть заявку на сайті ВУЛТ www.vult.org.ua, заповнивши 
відповідну форму за цим посиланням. Довідка за телефоном 0937358404 (Анна).

З повагою, 
Співголови Національного Оргкомітету СФУЛТ, 

Андрій Базилевич,  Микола Тищук

ËÜÂ²Â ÃÎÒÎÂÈÉ 
ÏÐÈÉÌÀÒÈ ÌÅÄÈ×Í² 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯

На початку квітня керівники та представники медичних 
асоціацій України відвідали Львів з ознайомчим туром. 

Протягом двох насичених днів учасники мали змогу ознайо-
митися з конференц-пропозиціями Львова, на власні очі оці-
нити можливості міста для проведення конференцій та моти-
ваційних зустрічей. Організатором туру стало Lviv Convention 
Bureau – підрозділ Львівської міської ради, який займається 
розвитком конференw індустрії у Львові та підтримкою ор-
ганізаторів конференцій. Допомогу у організації надавала 
туристична компанія «Трайдент». 

Ознайомчий тур розпо-
чався із зустрічі з міським 
головою Львова Андрієм Са-
довим. Андрій Іванович на-
голосив, що місто відкрите 
для нових ідей, проектів і 
готове надавати підтримку 
цікавим інноваційним медич-
ним проектам, зокрема у про-
веденні симпозіумів, конгре-
сів тощо. Це підтверджується і статистичними даними, адже 
40 відсотків усіх конференцій, які відбулися минулого року, 
становили саме медичні. «Тому запрошуємо Вас і надалі про-
водити медичні конференції у Львові» – підкреслив міський 
голова. 

Учасники відвідали Палац Потоцьких, Будинок Вчених 
та Національний театр опери та балету ім. Соломії Крушель-
ницької – найбільш престижні приміщення для проведення 
різних масових заходів. Наступного дня учасники оглянули 
декілька нових готелів, які надають конференц послуги, а 
також найбільшу у Львові локацію для проведення подій – 
стадіон «Арена Львів», що може приймати події на більше 
ніж тисячу учасників. Окрім робочих візитів, гості ознайо-
милися з унікальними медичними об’єктами міста: інтерак-
тивним музеєм «Таємна аптека» та Музеєм Історії Медицини 
Галичини, а також зустрілися з представниками туристично-
го та конференційного бізнесу Львова.

За словами Ліни Остапчук, директора Lviv Convention 
Bureau, «Львів має багату медичну та фармацевтичну історію, 
тому медичні конференції почуваються тут не просто ком-
фортно, вони є цілком органічними для міста».
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