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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
Льва Толстого,7 м. Київ, 01004, Україна

www.vult.org.uavult@ukr.net
UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

Lva Tolstoho,7, Kyiv, 01004, Ukraine

Шановні Колеги!
Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь 

в історичних читаннях «100-річчя Всеукраїнської Спіл-
ки Лікарів», які відбудуться 30 червня 2017 року у при-
міщенні Національної наукової медичної бібліотеки Украї-
ни за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7. Відкриття 
о 12 годині.

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

ність, перспективи.
5. Минуле і сучасне організації охорони здоров’я в 

Україні.

Тези доповідей будуть опубліковані в Матеріалах 
XVI З’їду ВУЛТ без оплати. 

До друку приймаються тексти, що відповідають те-
матиці читань і оформлені з до триманням таких правил:

1. Мова публікації – українська.
2. Структура тексту: 
а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним 

шрифтом); 

б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного 
доповідача підкреслюється); 

в) місто, заклад, де проводилось наукове досліджен-
ня (без абревіатур); 

г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифро-
вані).

3. Формат друку: «Word for Windows», TimesNewRoman 12, 
інтервал – 1,0; без ручних перенесень; лист розміру А4, 
поля: з усіх боків – по 20 мм.

4. Об’єм тексту тез (без назви, прізвищ авторів та 
адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 
80 знаків у рядку) 

До уваги авторів. За рішенням редакційної колегії 
до друку може прийматися також повний текст доповіді 
(статті), тому прохання надсилати їх разом з тезами на 
e-адресу: sfulttz@ukr.net та копію на адресу nechajs@
ukr.net, з обов’язковою вказівкою в темі листа «На істо-
ричні читання та Прізвище доповідача».

Акад. НАМНУ Любомир ПИРІГ, 
Почесний президент ВУЛТ
Д-р Станіслав НЕЧАЇВ, 

Голова Історико-термінолоґічної комісії ВУЛТ
тел.:(099)754-22-35, (068)778-46-78

28 квітня 2017 р. Інформаційний лист № 3
Головам крайових орґанізацій ВУЛТ та СФУЛТ

Керівникам фахових лікарських товариств і асоціацій
Ректорам вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти

Керівникам науково-дослідних установ і закладів охорони здоров’я
Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних,

Київської міської державних адміністрацій
Лікарям України!

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà
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Однією із характерних рис нашого сьогодення є занепад 
моралі в суспільстві. Особлива небезпека цього є коли 

йдеться про медицину, бо це стосується збереження життя та 
здоров’я людей. Чуємо постійні нарікання на дефіцит бюдже-
ту, бо великі видатки йдуть на військові цілі. Звичайно, обо-
рона країни – це святе! Однак, це не означає, що на цій па-
тріотичній хвилі «затягувати паски» потрібно лише широким 
верствам населення, водночас до непристойності збільшуючи 
плату «слугам народу» з депутатськими мандатами, у суддів-
ських мантіях та прокурорських мундирах тощо, найменша 
критика яких визнається проявами антидержавної ворожості. 
Інакше заклики до патріотизму стають профанацією. Ситуа-
ція в медицині, в науці, в культурі та освіті є свідченням де-
фіциту не стільки бюджету, як дефіциту совісті, при тому, на 
превеликий жаль, на досить високих щаблях. Це той дефіцит, 
який не покрити ніякими запозиченнями МВФ чи Світового 
банку. До того ж, це абсолютний дефіцит, бо відсутність со-
вісті не може бути частковою – вона є лише абсолютною! Цей 
дефіцит є причиною колосальної соціальної нерівності в су-
часній Україні, де у житті тісно переплелись глибока жертов-
ність і не менш глибокий цинізм. Проблеми бюджету не в 
тому, що не можемо достойно забезпечити бідних, а в невга-
мовних «апетитах» багатих. 

Ось декілька ілюстрацій до наведеного вище. Є у нашій 
бідній державі чимало високопосадовців, яким за 1 годину 
їхнього робочого часу держава платить тисячі, а то й десятки 
тисяч гривень. При багатотисячних зарплатах їхня совість, 
точніше – її відсутність, дозволяє їм отримувати ще й мате-
ріальну допомогу, доплати на лікування тощо.(До речі, лік-
відатори аварії на ЧАЕС вищої категорії отримують на ліку-
вання 120 гривень на рік!). Чи їх надзвичайно цінна робота 
може йти в якесь порівняння з працею нейрохірурга чи кар-
діохірурга, які за годину своєї праці отримують менше 50 гри-
вень!? А що вже говорити про медиків будь-якої спеціальності 
та їх помічників, які щоденно повертають людям найдорож-
че –здоров’я та життя і отримують за це найнижчі у світі 
зарплати. В Англії сімейний лікар отримує зарплату більшу, 
ніж прем’єр-міністр! Очевидно, так є тому, бо тамтешнє сус-
пільство змушує владу усвідомлювати – здоров’я є найбільшою 
цінністю не лише кожного громадянина, а й держави в цілому.

Глибоко аморальним є зменшення від 400 до 200 млн. 
гривень коштів, передбачених для лікування за границею. 
Водночас глибоко аморальним є зволікання із законодавчою 
базою для проведення в Україні трансплантацій при наявнос-
ті у нас добрих спеціалістів та відповідної лікувальної бази. 
Щоденно через відсутність потрібного закону щодо трансплан-
тології в Україні гине 9 осіб, а відповідні законопроекти вже 
не один рік лежать у Верховній Раді. Аморальним є створен-
ня патової, смертельно небезпечної ситуації для тисяч хворих, 
потребуючих хронічного гемодіалізу. 

Наскільки моральною є ситуація, при якій борцям із ко-
рупцією, правоохоронцям, суддям тощо платять десятки тисяч, 
пояснюючи це тим, що в такий спосіб запобігають хабарництву 
з їх сторони. Тобто купують їх совість !? Не дивлячись на це, 
довідуємось із ЗМІ про численні випадки корупції саме серед 
високооплачуваних борців із нею. А боротьба зводиться до 
виявлення побутових корупціонерів серед рядових освітян, 
медиків, голів сільрад тощо, прозябаючих на мізерних зарп-
латах. Тобто, добре матеріально забезпечені «полюють» на 
бідних?! При цьому цілі верстви населення тримають на «го-
лодному пайку», спостерігаючи, чи хтось із лікарів (вчителів, 
інженерів тощо) не злакомиться на подачку від пацієнта і 
буде оголошено про чергове викриття корупціонера. Підкрес-
люю, що мова йде не про здирництво, вимагання хабара, а 
лише про те, що пацієнт виявить бажання віддячитись своєму 
рятівникові, який за це буде звинувачений в неправомірному, 
незаконному збагаченні, корупції. Нещодавно навіть укладено 
угоду між НАБУ та керівництвом МОЗ. Час від часу голосно 
рапортують про затримання «крупної риби», якій високооп-
лачувані «ловці» в кінцевому результаті дають можливість 
уникнути в той чи інший спосіб заслуженої кари. Боротьба 
із корупцією повинна розпочинатися з визначених чітких та 
однозначних правил, бо інакше така боротьба перетворюєть-
ся на джерело корупції, стаючи підвищеним корупційним 
ризиком. І тоді виходить як в тому анекдоті: «Піймали – по-
ділився – пробачили». 

Паралельними є показники високої корумпованості в дер-
жаві і занепаду системи охорони здоров’я – високого рівня 
захворюваності та смертності, вкрай не задовільного забез-
печення та фінансування медицини, провальної політики щодо 
різноманітних тендерів та медикаментозного забезпечення і 
доступності ліків, щодо найнижчого у світі рівня вакцинації 
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населення, катастрофічного відтоку заграницю медичних кад-
рів, злочинного руйнування медичної науки шляхом позбав-
лення її потрібного фінансування. Результативність балака-
нини щодо реформування медицини до тепер в цілому має 
виражений руйнівний характер.

Невже серед більш ніж 40-мільйонного населення Украї-
ни нема людей, здатних очолити систему охорони здоров’я 
та її реформування? Запрошуємо легіонерів, які не лише не 
мають відповідної освіти, а й нічим особливим не проявили 
себе на своїй батьківщині. Очевидно, що дехто вважає – якщо 
свої статки краще зберігати в офшорах, то й заграничні спе-
ціалісти кращі вітчизняних. 

Сьогодні навряд чи в когось можуть бути сумніви щодо 
дійсної спрямованості реформаторських потуг в медицині. Є 
абсолютно очевидним, що вони скеровані лише на радикаль-
не зниження видатків на охорону здоров’я населення. Сьо-
годні за визначенням ВООЗ у нас чи не найвища в Європі 
захворюваності та смертність, галопуючі показники зростан-
ня ВІЛ-інфікування та захворюваності туберкульозом, а коли 
за визначенням ООН більшість нашого населення знаходить-
ся за межею бідності, маємо ціни на ліки вищі від цін у всіх 
сусідніх країнах, що змушене визнавати керівництво України, 
відсутня реальна превентивна медицина. Виникає слушне за-
питання: наскільки моральним є при цьому реформування 
такої спрямованості, тобто урізання фінансування під багато-
річну балаканину з найвищих трибун про вибір стратегії ре-
форм, майбутнє медичне страхування, оптимізацію системи 
охорони здоров’я, формування госпітальних округів і т.д. , і 
т. п.!? Люди хворіють, потребують лікування і помирають 
через його відсутність вже сьогодні і їм та їх близьким абсо-
лютно байдуже щодо щедро обіцяних майбутніх змін на краще 
в медицині!!! Існуюча ситуація в медицині вельми небезпеч-
на і тим, що вона викликає розчарування у суспільстві, по-
глиблює його розшарування. 

У проектах реформування медицини відсутні конкретні 
положення щодо підвищення якості медичної допомоги із за-
стосуванням зарубіжного досвіду шляхом впровадженням 

новітніх лікувально-діагностичних технологій, ефективних 
профілактичних заходів, зокрема, диспансеризації населення, 
щодо забезпечення медикам можливостей реального профе-
сійного вдосконалення, щодо розвитку медичної науки тощо. 
Йдеться лише про реорганізацію, оптимізацію, штати та кошти, 
керівництво системою тощо. Тобто, там практично відсутня 
медицина, а є лише бюрократія, бо реформуванням займа-
ються чиновники, а не практичні медики та науковці. Чи мо-
же стати якісною медицина, коли не напрацьована її якісна 
законодавча база!? 

Секрет безуспішності реформ вітчизняної медицини є у 
тому, що вони, як і вітчизняна медицина в цілому, абсолютно 
непотрібні тим, хто займається цими питаннями. Тому не роз-
глядаються у Верховній Раді законопроекти стосовно охорони 
здоров’я, а робота над ними йде, як «мокре горить». Ради-
кального зменшення видатків на охорону здоров’я старають-
ся досягнути глибоко цинічним, аморальним способом – змен-
шивши кількість потребуючих медичної допомоги шляхом 
обмеження широким верствам населення можливостей отри-
мання дійсно якісного лікування через недоступні ціни на 
ліки і завдяки не виваженим змінам в організації системи 
охорони здоров’я – скорочення сітки ЗОЗ, кількості медичних 
працівників тощо. А верхи суспільства – тих декілька сотень 
чи тисяч нуворишів, від багатьох з яких залежить ситуація в 
системі охорони здоров’я населення України, лікуватимуться 
і надалі за рубежем, чи у своїй «Феофанії» та дорогих при-
ватних клініках. Тому вони спокійно спостерігають за статис-
тикою смертності населення, за тим, як заграницю змушені 
виїжджати тисячі медиків, науковців. Ніхто із наших олігар-
хів не відгукнувся на нещодавній заклик авторитетного аме-
риканського політолога Збігнєва Бжезинського скинутись по 
мільярду на відродження України після Революції гідності. 
Приклади такої благодійності, в тому числі стосовно України, 
яскраво показують чимало зарубіжних мільярдерів та мільйо-
нерів, таким чином демонструючи не багатство своїх кишень, 
а насамперед душ! 

Скоротити потреби медицини і водночас зменшити кіль-
кість хворих можна цілком цивілізованим шляхом, так як це 
чинять у світі, а саме – впровадженням превентивної меди-
цини. Однак, в численних реформаторських прожектах абсо-
лютно не бачимо й згадки про профілактику. Натомість чуємо 
від в.о. міністра про те, що лікарям платитимуть за кількість 
прийнятих хворих.(На яку ефективність лікування можна при 

цьому сподіватись!) Шалено критикуючи дотеперішнє фінан-
сування лікарняних ліжок, якось не помічають, що платити 
лікарям потрібно було би не за кількість хворих, а за збере-
ження здоров’я, за кількість здорових серед закріпленого за 
кожним із лікарів контингенту! Саме такий підхід засвідчу-
ватиме цивілізованість суспільства, відповідатиме високим 
моральним принципам медицини. Врешті, це набагато еко-
номніше для бюджету, бо профілактика дешевша від затрат 
на лікування в десятки разів. Та і в цілому якісна медицина – 
це великі інвестиції в економіку. Вкотре переконуємось, що 
МОЗ України – це міністерство лікування хворих, а не мініс-
терство охорони здоров’я. Тому і зростають видатки, а з ними 
і дефіцит фінансування медицини, тому і не маємо на держав-
ному рівні профілактики, яку зведено лише до вакцинації, та 
й то провальної. Тому й така висока смертність від пізно вияв-
леної онкології (цей показник в десятки разів гірший від сві-
тових), туберкульозу, серцево-судинної патології, тому у сві-
товому рейтингу здоров’я населення Україна на 99 місці, а за 
показником поширення ВІЛ/СНІД ми зайняли перше місце в 
Європі. 

Якісна медична допомога, ефективна профілактика неви-
гідні для фармацевтичного бізнесу. Це, а також ціни на меди-
каменти (при рентабельності фармбізнесу у сотні відсотків), 
величезна кількість фальсифікату на полицях аптек теж крас-
номовно свідчать про дефіцит совісті серед багатьох діячів 
цієї галузі. 

У світі вже викликає глибоке занепокоєння становище із 
захворюваністю нашого населення, адже від поширення хво-
роб не існує кордонів. Бачимо безпорадність чи нездатність, 
а, можливо, й небажання тих, кому належить опікуватися на-
шою медициною, вивести її із катастрофічного стану. Дивує, 
чому Гарант Конституції особисто не зверне свою увагу на 
ситуацію з гарантованим Конституцією захистом здоров’я 
населення – найважливішого чинника безпеки та збереження 
Держави, високої боєздатності нашого війська! 

Не хочу видатись критиканом чи моралізатором щодо іс-
нуючої ситуації. Просто мені – людині, яка віддала 50 років 
свого життя  вітчизняній медицині, дуже прикро спостеріга-
ти за тим , що в ній сьогодні  твориться. Боляче  бачити все 
це, бо я українець, і Україна – моя рідна земля, батьківщина 
моїх дітей, онуків та правнуків

Зеновій МАСНИЙ
член Національної спілки журналістів України

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÄÅÔ²ÖÈÒ ÑÎÂ²ÑÒ²
(Закінчення. Початок на стор. 1)

У підготовленому відповідно до доручення Секретарі-
ату Кабінету Міністрів України листі НАМНУ за 

підписом Президента Академії академіка В.І.Цимбалюка ви-
словлено підтримку пропозиції «щодо необхідності збільшен-
ня в Україні обсягу видань українською мовою наукової та 
навчальної медичної літератури». Також висловлено жаль з 
приводу того, що «НАМН не має технічних і матеріальних 
можливостей видавати книги». Як запевнив академік 
В.І.Цимбалюк, науковці Академії «беруть активну участь в 
наукових виданнях українською мовою, а також у виданні 
навчально-методичної літератури». 

В листі редакції газети «Ваше здоров’я» висловлено по-
вагу на адресу УЛТ у Львові і надано відповідь на Заяву то-
вариства, в якій «порушується питання висвітлення на сто-
рінках нашого видання («ВЗ») інформації стосовно російсько-
мовної медичної літератури». В листі зазначається, що «осно-
вною тематичною спрямованістю нашого видання є 
інформування … про новинки наукової літератури в галузі 
медицини. На жаль, змушені констатувати прикрий об’єктивний 
факт, що станом на сьогоднішній день в Україні видається 
незначна кількість нової україномовної медичної літератури…. 
В умовах відсутності належної україномовної медичної літе-
ратури працівники медичної галузі України змушені викорис-
товувати видання іншими мовами… Однак нова література, 
доступна медичним працівникам України для ознайомлення, 
видається переважно англійською, німецькою, французькою, 
іспанською, польською та російською мовами. Очевидно, що 
публікація на сторінках газети інформації щодо, наприклад, 
нового іспаномовного видання навряд чи нестиме практичну 
користь для українських медиків». 

Абсолютно не погоджуємось із таким трактуванням цієї 
проблеми. Широка інформація про зарубіжні видання на різ-
них мовах була би певним стимулом до вивчення найпоши-
реніших чужоземних мов, тим паче, що сьогодні тисячі укра-
їнських медиків змушені шукати роботу за межами 
Батьківщини. Це також сприятиме хоча б побіжному озна-
йомленню з медичною літературою, яка видається в передо-
вих країнах світу. Крім того, в умовах глобалізації така ін-
формація була би особливо корисною для наших медиків, 
особливо для молодих науковців, студентів-медиків старших 
курсів. 

Далі в листі редакції «ВЗ» йдеться про те, що «Рубрика 
газети «Бібліотека лікаря», де публікуються відомості про 
медичні книги, носить виключно інформаційно-довідковий 
характер, інформуючи читачів про факт видання книги на ту 

чи іншу тематику (чому переважно видану в РФ? - «НЗ»). 
Саме тому інформація, що публікується в даному розділі, не 
містить закликів придбати ту чи іншу книгу, жодної контактної 
інформації, де саме можна придбати книги, а також не містить 
жодних інших відомостей рекламного характеру.» Далі ска-
зано, що автори Заяви УЛТ, на думку «ВЗ», сконцентрувались 
на недостовірних тезах на зразок «рекламування виключно 
російськомовної літератури». Оскільки, вважає редакція «ВЗ», 
на конференцію УЛТ не запросили її представників, то «усі 
учасники конференції введені в оману та вважатимуть, що 
газета рекламує російськомовну літературу, тобто отримує 
фінансовий зиск із таких публікацій, що не відповідає дійс-
ності».

З приводу таких тверджень варто зазначити, що з ними 
не можна погодитись. По-перше: авторів Заяви зовсім не 
цікавить наявність чи відсутність фінансового зиску з публі-
кацій про книжкові видання, врешті, існує таке поняття як 
«непряма, прихована реклама»; по-друге: абсолютно безко-
рисне інформування про книжкові видання є якщо не рекла-
мою, то їх пропагуванням, інакше така публікація взагалі 
втрачає будь - який сенс; по-третє: хотілося б взнати із листа 
«ВЗ», який все-таки відсоток серед книг, про які йдеться у 
рубриці «Бібліотека лікаря», складають книги видані в РФ та, 
окремо, видані в Україні на російській мові, бо за нашими 
підрахунками це біля 90%, а отже про оману учасників кон-
ференції, які регулярно перечитують «ВЗ» і вміють рахувати, 
не може йти мова. Врешті, якщо це лише інфор-
мація про існування тієї чи іншої книги, то, по-
вторюємо, таким же чином можна інформувати 
про книги, видані в різних країнах на різних мо-
вах. Якщо ж редакція «ВЗ» сподівається на їх 
прочитання на зрозумілій (російській) мові, то це 
є своєрідним запрошенням, заохочуванням до 
купівлі цих книг, тобто російської продукції, в той 
чи інший спосіб. 

Прокручування по радіо та на ТБ російської 
пісенної продукції, демонстрування фільмів та 
телепрограм РФ теж не є їх рекламою, бо при 
цьому ніхто не закликає до їх перегляду чи про-
слуховування. Те ж саме стосується і наявності 
на прилавках російської друкованої продукції. 
Однак, все це певним чином впливає на станови-
ще в суспільстві з усіма негативними наслідками, 
про що докладно йдеться в прийнятих останнім 

часом офіційних доку-
ментах щодо цієї про-
блеми. Отже, йдеться не 
лише про медицину, а й 
враховуючи її значи-
мість в суспільстві, про 
гуманітарну політику в 
цілому, про захист на-
шої гуманітарної сфе-
ри.

Заява УЛТ у Львові 
не є проявом примітив-
ної русофобії, а лише вимушеною симетричною, адекватною 
відповіддю на гуманітарну політику РФ, як складову частину 
гібридної війни проти України, її народу та його рідної мови. 
Пропагування «тихою сапою» російськомовної медичної лі-
тератури – один із факторів гальмування українізації вітчиз-
няної медицини, гальмування творення україномовної медич-
ної літератури, бо ніша агресивно заповнюється російською 
продукцією, що є внеском у вороже Україні проштовхування 
другої державної мови, як єдиної. Для чого російськомовна 
література молодому поколінню, яке сьогодні не вивчає ро-
сійську мову в школах та у вузах – братися за її вивчення!? 
Чи на сторінках «Медицинской газеты» знайшлося б місце 
для інформації про хоча б про одну українську книжку, навіть 
російськомовну, але видану в Україні? Не можемо припусти-
ти й думки, що всього цього не розуміє редакція «ВЗ». 

Вважаємо своїм обов’язком подякувати редакції «ВЗ» за 
те, що, як запевняється в листі, вона «вживатиме всіх залеж-
них від неї заходів, спрямованих на максимальну українізацію 
медичної літератури». Сподіваємось вже найближчим часом 
побачити на сторінках «Вашого здоров’я» реальні результати 
впровадження цих добрих намірів в руслі наших спільних 
зусиль щодо захисту рідної мови та українізації вітчизняної 
медицини. 

 
Голова УЛТ у Львові д-р Олег ДУДА

Головний редактор газети «Народне здоров’я», 
член НСЖУ Зеновій МАСНИЙ

 • Íà çàõèñò ð³äíî¿ ìîâè

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ «ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÀß» ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Як ми вже повідомляли («НЗ» №3) на конференції УЛТ у Львові, яка відбулася 25 лютого ц.р., було прийнято 
Заяву з протестом щодо постійного рекламування на сторінках газети «Ваше здоров’я» – офіційного органу 
МОЗ України та ЦК галузевої профспілки, практично виключно російськомовної медичної літератури, в т.ч. 
виданої в РФ вже в роки її агресії проти нашої держави. Вказана Заява була скерована до МОЗ України, ЦК 
галузевої профспілки, головного редактора вказаної газети, Президії Національної академій медичних наук 
України, віце прем’єр-міністра України В.Кириленка.
УЛТ у Львові було отримано листи від Національної Академії медичних наук України від 7 квітня 2017 року та 
від редакції газети «Ваше здоров’я» від 7 квітня ц. р. щодо піднятого у вказаній Заяві питання.

Äèðåêòîðîì Äåïàðòà-
ìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè-
çíà÷åíî 

²ðèíó Âîëîäèìèð³âíó
ÌÈÊÈ×ÀÊ. 

ÓËÒ ó Ëüâîâ³ â³òàº ÷ëå-
íà íàøîãî òîâàðèñòâà ç 
ïðèçíà÷åííÿì íà öþ âèñî-
êó ïîñàäó. Ñïîä³âàº ìîñÿ 
íà ïë³äíó ñï³âïðàöþ òà 
áàæàºìî óñï³õ³â ó ðîáîò³. 
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Після розвалу Російської імперії у лютому 1917 року в 
Києві різко активізувалось українське життя. Було 

утворено Центральну Раду, до першого складу якої увійшли 
також і лікарі: акушер-ґінеколоґ Олександр Крупський (1875–
1943), репресований у 1937 році, фтизіатр Андрій Журавель 
(1892–1938), розстріляний у 1938 році енкаведистами, Юрій 
Вороний, який 1933 року першим у світі зробив трансплан-
тацію нирки. Зусиллями українських лікарів у столиці 1917 ро-
ку постає Спілка українських лікарів у Києві, яка зініціювала 
скликання восени Всеукраїнського лікарського з’їзду.

Він відбувся 12-14 жовтня 1917 року у Києві в приміщен-
ні Педагогічного музею. У його роботі взяли участь пред-
ставники 79 лікарських організацій України, які об’єднались 
у Всеукраїнську Спілку Лікарів. Була обрана тимчасова Пре-
зидія, перед якою поставили завдання «...бути осередком, до 
якого горнулись би усі лікарські сили України; витворювати 
медичну термінологію, видавати медичні книжки та часопи-
си, організувати медичні школи, проводити українізацію гро-
мадських та урядових медичних установ». Засновниками та 
активними діячами Всеукраїнської Спілки Лікарів були Євген 
і Олександр Черняхівські, Олександр Крупський, Овксентій 
Корчак-Чепурківський, Марко Нещадименко, Михайло Ле-
витський, Володимир Удовенко, Павло Кучеренко, Олександр 
Тижненко, Євмен Лукасевич, Дмитро Одрина, Аркадій Барбар, 
Антін Собкевич, Іван Липа, Модест Левицький, Борис Ма-
тюшенко, Олександр Пучківський, Олекса Білоус, Василь 
Наливайко, Леонід Гиренко, Іван Тесленко, Мартирій Галин, 
Валентина Радзимовська та інші. Тоді ж одночасно військові 
лікарі провели і свій з’їзд.

Всеукраїнська Спілка Лікарів заснувала свій друкований 
орган – часопис «Українські медичні вісти» (двохтижневий 
часопис наукової, практичної та громадсько-побутової меди-
цини). Перше число його вийшло друком 15 січня 1918 року 
у Києві. Ініціатором і головним редактором став Євмен Лу-
касевич (1871–1929) – виходець зі Східної Галичини, який 
медичну освіту здобував у Львові, Відні та Цюріху, лікарський 
диплом нострифікував 1905 року в Харкові, після чого пра-
цював у Києві терапевтом і епідеміологом. Він був заступни-
ком голови Всеукраїнської спілки лікарів, автором «Анато-
мічного Словника» та інших праць українською мовою. У 
редакційній статті «Українських медичних вістей» зазначалось: 
«Український народ, визнавши себе хазяїном своєї землі та 
проголосивши свою державну незалежність в Українській 
Народній Республіці, владно кличе всіх до великої будівничої 
праці, до праці нової, творчої та вдячної на великій, але за-
недбаній ниві України… Медико-санітарна справа в Україні, 
яка ніколи не була в руках лікарів-українців, переходить теж 
у руки властивого господаря… наслідком чого було з’єднання 
всіх лікарів України в одне товариство «Всеукраїнська спілка 
лікарів» з осередком в Києві…».

Активні діячі Всеукраїнської Спілки Лікарів налагоджу-
вали систему охорони здоров’я незалежної Української На-
родної Республіки та Української Держави. Серед них у першу 
чергу варто відзначити Бориса Матюшенка, Овксентія Кор-
чака-Чепурківського, Дмитра Одрину, Олексу Білоуса (Біло-
усова), які були міністрами народного здоров’я й опікування.

Матюшенко Борис Павлович (2 листопада 1883, Санкт-
Петербург – 25 березня 1944, Прага) – український громад-
ський, політичний і державний діяч, активний член Револю-
ційної української партії (РУП), а згодом член виконавчого 
комітету Української соціал-демократичної партії, перший 
керівник охорони здоров’я у незалежній Українській Народ-
ній Республіці. Доктор медицини – 1912, професор, лікар-
гігієніст. Народився в сім’ї офіцера царської армії. Закінчив 
гімназію і медичний факультет Київського університету (1909), 
працював військовим лікарем, асистентом у клініках при Київ-
ському університеті, Жіночому медичному інституті. З 1903 – 
активний діяч РУП, з грудня 1905 – член УСДРП, належав до 
проводу київського комітету, за що його заарештовували і 
висилали з Києва. Як військовий лікар у 1914 році мобілізо-
ваний до діючої армії. До літа 1917 служив у військових час-
тинах і госпіталях Південно-Західного фронту. З серпня 1917 
за дорученням УЦР почав роботу з організації служби охо-
рони здоров’я в Україні, очолював медично-санітарну управу 
при генеральному секретаріаті внутрішніх справ. Член Малої 
ради від УСДРП. За часів Української Держави завідувач де-
партаменту здоров’я міністерства народного здоров’я та опі-
кування, у листопаді 1918 – лютому 1919 – міністр народно-
го здоров’я та опікування Української Народної Республіки. 
Входив до складу української делегації на Паризькій мирній 
конференції 1919–1920 р. У 1919 – квітні 1920 – голова ди-
пломатичної місії УНР у Бельгії. У 1920–1921 очолював За-
кордонне бюро Українського Червоного Хреста. З грудня 1921 
викладав в Українському Вільному університеті у Празі. Про-
фесор, доктор медицини Карлового університету у Празі, 
керівник двох кафедр Євгеністичного інституту ЧСР. 
Б.П.Матюшенко у Празі став професором кафедри гіґієни 
Українського Вільного Університету та Української Господар-
ської академії (Подебради), орґанізував Спілку українських 
лікарів ЧСР (1922 – 1945), редагував і видавав журнал «Україн-
ський медичний вісник» (1922 – 1925), був співредактором 
«Медичного латинсько-українського словника» доктора ме-
дицини М. Галина, домігся від чеського уряду фінансової 
допомоги українським студентам, які завершували навчання 
в Чехословаччині. Був дійсним членом Наукового товариства 
ім. Т.Г.Шевченка у Львові з 1931 року, членом Українського 
Наукового інституту в Берліні, брав участь у роботі все-

слов’янських та українських наукових з’їздів (Білград (Бео-
град), 1926; Прага, 1926, 1932). Помер у Празі.

Корчак-Чепурківський Овксентій (Оксен) Васильович 
(28 лютого 1857 Констянтиноград, Полтавської губернії – 
27 листопада 1947, Київ) – активний учасник створення Все-
української Спілки Лікарів, визначний український гігієніст 
і епідеміолог, доктор медицини, професор медичного факуль-
тету Київського університету, відомий громадський діяч, один 
із ініціаторів заснування в кінці 1917 року першого в історії 
України медичного факультету з викладанням українською 
мовою, декан медичного факультету Українського універси-
тету в Києві, другий міністр народного здоров’я й опікування 
УНР періоду Директорії. З його іменем пов’язане створення 
першої української класифікації хвороб, формування україн-
ської науково-медичної термінології, видання першого ґрун-
товного «Російсько-українського медичного словника». За-
кінчив Овксентій Корчак-Чепурківський повітову школу та 
духовну семінарію в 1877 р., вступив на медичний факультет 
Київського університету, з якого невдовзі за участь у студент-
ських заворушеннях його виключили та вислали з Києва під 
нагляд поліції. Вищу освіту закінчив у 1883 році на медич-
ному факультеті Харківського університету. П’ять років пра-
цював земським лікарем у рідній Полтавській губернії. З 
березня 1889 року служив санітарним лікарем у Херсонському 
повіті. З 1903 року він приват-доцент, потім професор ґіґієни 
Київського університету. В незалежній Українській державі 
під час Гетьманату він очолив санітарний департамент Мі-
ністерства Народного Здоров’я і Опікування, а також очолив 
кафедру на медичному факультеті Київського університету. 
Під час Директорії він працював міністром народного здоров’я 
Української Народної Республіки. В радянський час він ор-
ганізував в Академії Наук кафедру охорони народного здоров’я 
(пізніше перейменовану в кафедру Гігієни і Санітарії) АН 
УРСР (1921–1934 роки). Потім очолив відділ Інституту де-
мографії і санітарної статистики АН УРСР, де працював про-
тягом 1934–1938 років. Він був також академіком-секретарем 
відділення Академії Наук (1928–1934 роки). Його перу на-
лежать праці з історії земської медицини, епідеміології та 
профілактики інфекційних захворювань, із санітарної статис-
тики, він опрацював сучасну номенклатуру хвороб українською 
мовою. Під його головуванням у 1920 році вийшов «Російсько-
український медичний словник», в якому максимально повно 
подавалася питома народна українська медична термінологія, 
максимально уникаючи запозичень. 

Одрина Дмитро Антонович (1892, село Телешівка Василь-
ківського повіту Київської губернії, нині Рокитнянського райо-
ну Київської області – 16 листопада 1919, Кам’янець-Поділь-
ський) – український політичний і державний діяч, лікар. 
Дмитро Одрина був другим з восьми дітей. Під час навчання 
виявив непересічні здібності і вчитель поклопотав, аби йому 
надали можливість учитися в чотирикласній земській школі 
коштом земства (родина грошей для навчання не мала). Дми-
тро закінчив навчання на відмінно і земство (виборний орган 
місцевого самоврядування) надало йому стипендію, аби зміг 
закінчити Київську фельдшерську школу. Закінчив земське 
фельдшерське училище в Києві, у 1911 році зміг здати екс-
терном іспити за курс Жмеринської чоловічої гімназії і всту-
пити до медичного факультету Київського університету Свя-
того Володимира. Закінчив медичний факультет Київського 
університету (1916 рік). В університеті став членом Української 
партії соціалістів-революціонерів. Під час Першої світової 
війни керував санітарним потягом на фронті під який курсу-
вав в районі Тернополя і регулярно привозив до Кам’янця 
поранених. Брав активну участь в українізації військових 
частин російської армії. На II Всеукраїнському військовому 
з’їзді 5-11 червня 1917 р. був обраний членом Українського 
Генерального Військового Комітету. З кінця липня 1917 р. – 
завідувач санітарно-медичного відділу, став заступником 
Симона Петлюри з військово-санітарних питань. Безпосеред-
ньо прилучився до створення українського відділення Між-
народного Червоного Хреста. У грудні 1917 року Одрина 
призначений головою Генерального військово-санітарного 
управління армії УНР. 31 грудня 1917 Петлюра і Одрина від-
правлені у відставку, опинилися в Гайдамацькому Коші Сло-
бідської України, Петлюра – командиром, Одрина лікарем. У 
ніч на 27 липня 1918 
Петлюра, М. Порш, 
Ю. Капкан, Д. Одрина і 
багато інших заарешто-
вані. З 4 грудня 1918 р. – 
начальник санітарної 
управи військ Директо-
рії, згодом – Дієвої армії 
УНР. Із червня 1919 р. – 
міністр  народного 
здоров’я і опікування та 
заступник Голови Ради 
міністрів УНР. 28-31 
серпня 1919 в Кам’янці-
Подільському міністр 
народного здоров’я і 
опікування Д. Одрина 
провів екстрений лікар-
ський з’їзд, на якому 
зібралися 62 делегати, 
проте були відсутні вій-
ськові лікарі з огляду на 
київський похід. З’їзд 

обговорив питання бо-
ротьби з пошестями, 
особливо холерою, роз-
робив практичні проти-
епідемічні заходи, кон-
статував брак персона-
лу, перев’язувальних 
засобів, недостатнє медико-санітарне та харчове постачання. 
2 листопада 1919 року Дмитро Одрина потрапив до шпиталю 
Кам’янця-Подільського. Помер він від епідемічного висип-
ного тифу в Кам’янці-Подільському Поховали його на Поль-
ських Фільварках. 

Білоус (Білоусов) Олексій Федорович (23 (11) березня 
1868 – 1929, Париж) – лікар-педіатр, доктор медицини, міністр 
народного здоров’я УНР (1919). Народився Олексій Федоро-
вич у сім’ї міщанина. Виховувався у Сумській Олександрів-
ській гімназії. У 1889–1894 роках навчався на медичному 
факультеті Харківського університету. Після закінчення нав-
чального закладу склав іспит на повітового лікаря. 1895–1897 – 
лікар-асистент Московської міської дитячої лікарні святого 
Володимира. Після цього переїхав до Сум і там з 1897 по 1900 рік 
був завідуючим дитячою лікарнею святої Зінаїди. З 1902 року 
Олексій Федорович – позаштатний чиновник медичного де-
партаменту МВС. З метою наукового удосконалення був від-
ряджений до Санкт-Петербурзької військово-медичної ака-
демії на кафедру дитячих хвороб професора М. П. Гундобіна. 
Захистив докторську дисертацію «К биологии и методике 
выделения так называемых „ацидофильных“ бактерий из ки-
шечника грудных детей». Працював у Подільській та Беса-
рабській губерніях, лікарським інспектором Смоленської 
губернії. Завідував відділом допомоги еміґрантам з України. 
У 1922 році був одним із організаторів Товариства українських 
лікарів у Чехословаччині (м. Прага). З 1924 по 1927 рік Олек-
сій Федорович працював на Закарпатті.

Також визначними діячами на ниві українського здоров’я 
були активні члени Всеукраїнської Спілки Лікарів такі як Іван 
Липа, Модест Левицький, Станіслав Стемповський, Петро 
Андрієвський, Олександр Черняхівський, Микола Стахов-
ський, Євмен Лукасевич.

Іван Липа (1865–1923) – письменник, разом з Миколою 
Міхновським був одним із засновників і провідних діячів 
першої української самостійницької організації “Братство 
тарасівців”.

Модест Левицький (1866–1932) – письменник, перекладач, 
один із засновників Української радикальної партії.

Петро Андрієвський – один із засновників Української 
радикальної партії.

Олександр Черняхівський (1869-1939) – член проводу 
Української демократичної партії.

Микола Стаховський – організатор Української Громади 
в Проскурові і видавець часопису «Боротьба».

Євмен Лукасевич (1871–1929) – публіцист, лексикоґраф, 
автор «Анатомічного словника». Він наприкінці 1918 р. був 
відряджений до Швейцарії як голова української диплома-
тичної місії, влітку 1919 р. еміґрував до Чехословаччини, а в 
1921 р. – до Варшави, де до кінця життя займався приватною 
практикою, питаннями української медичної термінолоґії та 
медичної етноґрафії.

Всеукраїнське Лікарське Товариство (ВУЛТ), згідно на-
шого Статуту, зареєстрованого Міністерством юстиції Украї-
ни, є «продовжувачем традицій Українського (Руського) Лі-
карського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році, та 
Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року».

Соборність і загальноукраїнськість теперішньої нашої 
орґанізації – Всеукраїнського Лікарського Товариства має іс-
торичні корені, бо воно веде свій родовід не лише від Русь-
кого Лікарського Товариства (пізніше перейменованого на 
Українське), а й від Всеукраїнської Спілки Лікарів, яка була 
створена у Києві 1917 року, як загальнонаціональна. Тому 
столітній досвід цих двох орґанізацій як Галичини, так і Ве-
ликої України, може і повинен прислужитись Україні, як в 
постанні лікарського самоврядування, так і в інших питаннях 
реформування нашої багатостраждальної медицини.

Станіслав НЕЧАЇВ
Голова історико-термінологічної комісії ВУЛТ

 • Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìåäèöèíè

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÑÏ²ËÊÀ Ë²ÊÀÐ²Â ÒÀ ¯¯ ÎÑÍÎÂÍ² Ä²ß×²
Äî 100-ë³òòÿ çàñíóâàííÿ

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî 
â³òàº ³ç þâ³ëåºì äîêòîðà Çîðåñëàâó Ãîðîäåí÷óê!

Âåëüìèøàíîâíà Êîëåãî! Âè áóëè ñåðåä òèõ, õòî àê-
òèâíî çàëó÷èâñÿ äî ðîáîòè ó â³äíîâëåíîìó ÓËÒ, âïðî-
äîâæ 1993-1995 ðîê³â áóëè ÷ëåíîì Ãîëîâíî¿ óïðàâè 
òîâàðèñòâà, äâà ðîêè ïðàöþâàëè ñåêðåòàðåì ÃÓ. Âîäíî-
÷àñ óñï³øíî íàâ÷àëèñü â àñï³ðàíòóð³ ³ ó 1994 ðîö³ çà-
õèñòèëè êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ. Âè çàñëóæèëè âèñî-
êèé àâòîðèòåò ñåðåä ñâî¿õ êîëåã, âæå ïîíàä ÷âåðòü 
ñòîë³òòÿ ïðàöþþ÷è íà êàôåäð³ àêóøåðñòâà òà ã³íåêîëî-
ã³¿ ¹2 Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, ÿê âèñîêî êâàë³ô³êîâàíèé 
ïðîôåñ³îíàë ìàºòå âåëèêó ïîâàãó ïàö³ºíò³â, º àâòîðîì 
äåñÿòê³â íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é. 

Ç íàãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ ùèðî áàæàºìî, äîðîãà Êîëåãî, 
Õàé áóäå Âàì ùàñëèâèé êîæåí ÷àñ

É çäîðîâ’ÿ êîëîñèòüñÿ áóéíèì ïîëåì,
Íåõàé óäà÷à íå ìèíàº Âàñ

² ìíîãî ë³ò ùå ïîäàðóº äîëÿ!
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Наприкінці березня ц.р. команда місії «Підтримка Сві-
товим Банком Реформи і Ефективного Управління у 

Системі Охорони Здоров’я», яка фінансується Швейцарською 
агенцією розвитку та співробітництва, відвідала Полтавську 
та Львівську області. Метою місії були проведення оцінки 
реформ в системі охорони здоров’я у цих областях; розробка 
конкретних пакетів реформ і робочих планів з підтримки Банку 
в них у рамках програми технічної підтримки.

Команду очолював Фен Зао (керівник програми); до її 
складу також входили Девід Вілсон (директор Глобальної 
програми, Вашингтон, округ Колумбія), Анна Козєль (старший 
спеціаліст з питань охорони здоров’я, Світовий Банк, Польща), 
Адам Козіркевіч (Європейський інвестиційний банк, Польща), 
Тетяна Трупець (консультант з питань фінансування охорони 
здоров’я та первинної медичної допомоги, Хорватія), Дмитро 
Коник (Національний університет «Києво-Могилянська ака-
демія», Україна), Олена Дорошенко (економіст / фахівець з 
питань охорони здоров’я, Світовий Банк, Україна), Марина 
Шевченко (Школа громадської охорони здоров’я, Києво-Мо-
гилянська академія, Україна), Наталія Бородчук (економіст / 
консультант, Світовий Банк, Україна), Валерія Лехан (Дніп-
ропетровська державна медична академія, Україна), Сергій 
Дяченко (заступник керівника ДЗ «Центр медичної статистики 
МОЗ», Україна). Волкан Четінкайя (Туреччина) приєднався 
до місії через мережу віддаленого доступу для того, щоб пред-
ставити досвід реформи охорони здоров’я у Туреччині. Крім 
того, команда цінує те, що Петро Ільків (співробітник Націо-
нальної програми Швейцарської агенції з розвитку та спів-
робітництва, Україна) приєднався до частини місії у Львові. 
Для представлення висновків дослідження державних витрат, 
що фінансується Банком, було запрошено представників Київ-
ської школи економіки.

Місія високо оцінила активну співпрацю і участь команд 
з двох областей. До складу урядової команди Полтавської об-
ласті входили директор Департаменту охорони здоров’я об-
ласної державної адміністрації, Віктор Лисак, перший заступ-
ник голови Полтавської обласної державної адміністрації, 
Олега Пругло, начальник відділу фінансово-економічної ро-
боти та медичної допомоги матерям і дітям Департаменту 
охорони здоров’я, Алла Бредіхіна, голова постійної комісії 
Полтавської обласної ради з питань охорони здоров’я та соці-
ального захисту населення, Людмила Овчаренко, ректор Україн-
ської медичної стоматологічної академії, В’ячеслава Ждан.

Урядова команда Львівської області складалася з голови 
Львівської ОДА Олега Синютки, в.о. Директора департамен-
ту охорони здоров’я ЛОДА Ірини Микичак, начальника управ-
ління охорони здоров’я Львова Володимира Зуба, головного 
лікаря Львівської обласної лікарні Михайла Гички, голови 
УЛТ у Львові Олега Дуди.

Діяльність місії в обох областях включала стартовий се-
мінар, обговорення у технічних робочих групах, відвідування 
медичних установ різних рівнів і типів; зустрічі з губернато-
рами та іншими вищими посадовими особами, а також зу-
стрічі з метою прийняття рішень щодо узгодження остаточної 
програми і робочого плану. Стартові семінари були розробле-
ні для того, щоб зрозуміти виклики та проблеми, з якими 
стикаються в галузі охорони здоров’я, а також бачення і прі-
оритети реформ; представити міжнародний досвід реформ в 
галузі охорони здоров’я з обраної групи країн (Хорватія, 
Польща, Туреччина) і визначити та погодити ключові пріо-
ритети реформ та, відповідно, створити робочі групи. Під час 
стартових семінарів, команда Банку визначила загальні рамки 
і обсяг програми; представила реалізацію Каскадної моделі; 
презентувала основні результати двох досліджень: надмірна 
госпіталізація і дослідження державних витрат, що фінансу-
ються Банком. На основі обговорення, були створені наступ-
ні робочі групи для обговорення у технічних групах і виїзди 
в установи: 

• Для Полтавської області 1) первинна медична допомо-
га та екстрена медична допомога; 2) вторинна і третинна ме-
дична допомога; 3) електронна система охорони здоров’я; 
4) фінансування охорони здоров’я. 

• Для Львівської області 1) первинна медична допомога 
та електронна система охорони здоров’я; 2) вторинна / спе-

ціалізована медична допомога і фінансування охо-
рони здоров’я. 

• Тема громадської охорони здоров’я, як на-
ріжне питання, обговорювалася в усіх групах.

Кожна група визначила чіткі рекомендації щодо 
основних напрямів, які будуть включені в програму. 
Заключні дні заходу в кожній області були призна-
чені для проведення зустрічей з метою прийняття 
рішень щодо узгодження переліку конкретних за-
ходів, які повинні бути включені в програму, меха-
нізмів реалізації і графіку .

Дві області, до яких відбулися візити, проде-
монстрували потужне керівництво, політичну під-
тримку і готовність пілотувати практичні заходи з 
реформування охорони здоров’я з метою поліпшен-
ня якості послуг з охорони здоров’я і досягнення 
кращих результатів у сфері охорони здоров’я. Група 
висловила особливу подяку губернатору Полтавської 
області Валерію Головку і губернатору Львівської 
області Олегу Синютці за те, що прийняли місію і 
забезпечили політичну підтримку програми.

Погоджена робоча програма роботи 
для Львівської області::

Погоджено робочу програму діяльності для Львівської 
області. У ній, зокрема, йдеться про підтримку створення 
інтегрованої електронної системи охорони здоров’я, яка ви-
значить основи для підключення системи надання послуг. В 
даний час існує нестача комплексної системи збору, аналізу 
та обліку відповідних даних. Існує необхідність підвищення 
прозорості, ефективності системи охорони здоров’я, а також 
якості і безпеки медичних послуг. Система буде обслугову-
вати і пов’язувати різні рівні медичної допомоги в якості ін-
струменту менеджменту пацієнтів, інструментів звітності, 
аналітичних та комунікаційних процедур, а також процедур 
підтримки закупівель та управлінських процесів прийняття 
рішень. Підхід і можливий графік стосовно розробки такої 
системи представлені в окремій технічній записці. Заходи 
включатимуть наступне:

• Комплексна оцінка та аналіз поточних ІТ-систем в об-
ласті (апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мере-
жа, реєстри та інформація). Виявлення прогалин та розробка 
структури майбутньої системи. Загальна інформація доступ-
на на місцях, проте необхідно було б провести більш деталь-
ний аналіз, разом з оцінкою достовірності існуючих даних. 
Можливий огляд ІТ-систем, доступних в різних установах. 

• ІТ-розробка дорожньої карти, яку необхідно підготува-
ти (опис процесу), включаючи наявні ресурси фінансування, 
витрати, терміни і кадрові ресурси. IT-дорожня карта буде 
повністю відповідати і узгоджуватися з національними пріо-
ритетами в області розвитку ІТ. Дорожня карта також буде 
підготовлена з консультуванням з національними зацікавле-
ними сторонами.

• ІТ-розробка технічних параметрів щоб уніфікувати сис-
теми. Функціональні специфікації, включаючи стандарти, 
аутентифікацію, ідентифікацію та захист даних. Технічні па-
раметри будуть базуватися на доступних національних керів-
них інструкціях і стандартах. 

• Ознайомча поїздка в обрані країни, що пропонують хо-
роші ІТ-рішення.

• Рекомендації щодо короткотермінового і середньотер-
мінового використання даних. 

Буде створено спільну технічну команду для підготовки 
детального технічного завдання щодо розробки ІТ-дорожньої 
карти для області (загальне розуміння бажаної комплексної 
системи, національні керівні положення, огляд доцільності, 
будівельних блоків системи, на мікрорівні - які необхідні ре-
сурси). 

Буде підготовлено оцінку, рекомендації, дорожню карту 
реалізації і технічні рекомендації. Вимоги до додаткового 
збору даних повинні супроводжуватися скороченням і опти-
мізацією поточних вимог до звітності.

Аналіз даних, семінари, дискусії з представниками об-
ласті матимуть результатом розробку детального плану дій 

щодо наступних кроків. 
Розвиток лікарняної бази – майстер план для 

лікарень. Стратегія для лікарень вторинного та тре-
тинного рівня. Використання вже розроблених да-
них / звітів / матеріалів, підготовлених з різних тем 
для їх використання як складової практичного май-
стер-плану для лікарень. Подальші кроки: буде 
створено місцеву робочу групу; команда Світового 
Банку буде залучена до дискусій стосовно деталь-
ного обсягу майстер планів для лікарень, розгля-
нувши його в контексті національних реформ у 
даній галузі; буде проведено відбір технічних екс-
пертів/компанії для підготовки майстер плану для 
області; майстер план для лікарень буде підготов-
лено у формі докладного звіту щодо мережі лікарень 
в області, аналізу використання послуг та їх виду, 
можливих оцінок витрат, можливої економії. Перед-
бачено: семінари за участю зацікавлених сторін, звіт 
з пропозицією щодо детальних положень про реа-
лізацію (приклад: вимоги до персоналу та облад-
нання, заходи з контролю безпеки пацієнта, орга-
нізаційна структура установ і т.д.); консультування 

з представниками адміністрації області щодо детального 
технічного завдання; підготовку робочого плану для місцевої 
команди в області для планування реалізації заходів.

Аналітична підтримка деяких галузей політики, яка 
передбачає на основі швидкої оцінки наступне: 

• в системі екстреної медичної допомоги - думки експер-
тів про те, як ця система повинна бути розроблена і які її 
основні прогалини, рекомендації з її розробки. (не передба-
чено подальших заходів з відстеження, лише оцінку і реко-
мендації);

• в організації системи лабораторій - огляд альтернативних 
механізмів між централізованою і децентралізованою систе-
мою для зміцнення механізму лабораторій на основі місцевих 
і міжнародних прикладів, рекомендації будуть надані щодо 
стратегії розвитку. При проведенні оцінки також буде взято 
до уваги недавню роботу, представлену ВООЗ в цій галузі; 
аналіз організації фармацевтичної системи, оцінка та реко-
мендації. 

СБ надасть експертів, а місцева команда займатиметься 
їхніми візитами та передачею даних / знань з області, з забез-
печенням аналітичної роботи. Місцева команда також нада-
ватиме коментарі щодо рекомендацій. 

Стратегічна підтримка з розвитку системи громадської 
охорони здоров’я передбачає використання статистичних да-
них по НІЗ і всієї доступної інформації щодо туберкульозу та 
ВІЛ/СНІД з метою їх використання для належного процесу 
планування та комунікації. Одними з перших складових за-
ходів буде розвиток каскадної системи послуг для НІЗ та ін-
фекційних захворювань, оскільки програма допомоги при 
хронічних захворюваннях, пов’язана з місцевою системою 
надання послуг з галузі охорони здоров’я буде підготовлена 
на основі інноваційної методології СБ. Метою каскадної роз-
робки є підготовка інструменту для інвестицій і процесу прий-
няття реформ на основі наявного аналізу. Аналітична робота – 
каскад для інфекційних і неінфекційних захворювань з метою 
виявлення прогалин в налаштуванні поточної системи буде 
представлена у вигляді технічної підтримки команди СБ і 
звіту. 

Аналітична робота має на меті забезпечити стратегічний 
план систем охорони здоров’я на регіональному рівні, вклю-
чаючи управління і систему реалізації / організаційну систе-
му на обласному рівні.

Будуть запропоновані інструменти з промоційних заходів 
в галузі охорони здоров’я для команди з ПМД. Надання інших 
технічних матеріалів з підтримки заходів у сфері охорони 
здоров’я (дієта, заклики щодо відмови від куріння, протоколи 
втручань).

ланується проведення тренінгів і комунікаційних елемен-
тів для пілотування моделі (можливо, також тренінг для фа-
хівців лабораторій в галузі громадської охорони здоров’я); 
надання стратегічної технічної підтримки та матеріалів для 
створення місцевих центрів громадського здоров’я. Надання 
комунікаційних інструментів стосовно того, як заохочувати 
пацієнтів до кращого стилю життя. 

Тренінги, нарощення потенціалу 
і комунікація

Буде забезпечено навчання, менеджмент, аналіз, еконо-
мічну складову, технічну підтримку для задіяного персоналу 
області і обраних місцевих зацікавлених сторін. Підтримка 
надаватиметься у формі тренінгів, семінарів, конференцій, 
ознайомчих поїздок, обміну досвідом і т.д. Було погоджено, 
що пріоритети включатимуть навчання топ-менеджерів із 
ключових технічних і управлінських навичок; практичну ТП 
для здійснення реформ у галузі ПМД на рівні області на осно-
ві плану реформи для центрального рівня.

Щодо підготовки комплексної програми з нарощування 
потенціалу з відбором пріоритетних галузей, то вони можуть 
включати: детальні реалізаційні інструменти для впроваджен-
ня поособового принципу, навчання, круглі столи з громадами, 
он-лайн дискусії; інструменти аналізу витрат на всіх рівнях 
надання медичної допомоги; моделі надання послуг з охоро-
ни здоров’я, платіжні механізми і інструменти управління; 
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(Закінчення на стор. 5)
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тренінги для командної роботи і клінічні процедури для окре-
мих груп фахівців і підрозділів екстреної медичної допомоги, 
фізіотерапевтів; навчальні візити у визначені країни за тема-
ми, зазначеним вище; тренінги з менеджменту.

Комунікаційний компонент буде наріжним питанням що-
до підтримки залучення місцевих громад, зміцнення довіри 
серед зацікавлених сторін, зміцнення ефективного управлін-
ня і більш активної участі громадськості, відповідно до окре-
мого плану з комунікаційної діяльності.

Механізми реалізації:
1. Обласні органи охорони здоров’я будуть головним парт-

нером з питань реалізації для команди СБ.
2. Львівська область створить технічну робочу групу для 

роботи з командою СБ для успішного просування і виконан-
ня рекомендацій. Місцева технічна команда буде продовжу-
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вати роботу, вже 
розпочату в ході 
засновницької 
місії в березні. 
Л і д е р с т в о , 
представлене в 

областях, буде підтримуватися технічни-
ми групами, які здійснюють щоденну 
роботу, пов’язану з проведеною діяльніс-
тю. Місцева робоча група підготує деякі 
рекомендації, які будуть враховані при 
підготовці системи. 

3. СБ і область створять групи з реа-
лізації по кожній з обраних тем. СБ ви-
значить окремих експертів або фірм для 
проведення швидкої оцінки і підготовки 
рекомендацій по узгоджених темах, а 
також започаткує систему моніторингу 
та оцінки (M&E) для моніторингу процесу, включаючи оцін-
ку впливу/ результативності. Область створить місцеві коман-
ди для роботи з СБ і міжнародною групою експертів або 
фірмами.

4. Група «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 
у Львові буде відігравати ключову роль в наданні допомоги 

(Закінчення. Початок на стор. 4)

органам охорони здоров’я області щодо реалізації цієї про-
грами ТП. Зокрема, координатор проекту Поліпшення охоро-
ни здоров’я на службі у людей у Львові буде також виступати 
координатором цієї програми ТП. 

Інформація надана головою УЛТ у Львові 
доктором Олегом ДУДОЮ

 • Êíèãà, âàðòà óâàãè

ÊÎÂÒÎÊ Ö²ËÞÙÎ¯ ÂÎÄÈ

Нещодавно у київському видавництві «Світ успіху» вийшло доповнене, пере-
роблене та оновлене четверте видання книги «Біобібліографія» Любомира 

Антоновича Пирога, яке містить список наукових публікацій, винаходів, медичних ре-
комендацій та інформаційних листів із реєстром співавторів, а також науково-попу-
лярних, медико-публіцистичних, публіцистичних, мемуарних статей, інтерв’ю, список 
публікацій про автора, його статей з філателістичної україністики. Подано відомості 
про участь автора у філателістичних виставках. Видання надзвичайно ошатне з по-
ліграфічної точки зори, багато ілюстроване чудовими кольоровими світлинами.

 Окрім своєї самовідданої праці в медицині академік Академії медичних наук Украї-
ни, член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Фонду 
Тараса Шевченка, Почесний президент Світової федерації українських лікарських 
товариств, Почесний президент Всеукраїнського лікарського товариства, президент 
Української асоціації нефрологів, голова медичної секції Товариства «Україна», Почесний член УЛТ у Львові, на-
родний депутат Верховної Ради України 12-го скликання Любомир Пиріг є великим подвижником в громадській 
діяльності, де відстоює нашу державність та україноцентризм у політиці, пріоритетність української мови, як єдиної 
державної, де бореться за панування в нашій медицині людяності, високих принципів етики.

 Книга Л.Пирога «Біобібліографія», як і книги «Медицина і українське суспільство», «День за днем…Рік за ро-
ком…», «Було колись…», – це настільні книги для кожного, кому болить ситуація не тільки у вітчизняній медицині, 
а й в усьому нашому суспільстві. Він із щирою любов’ю та глибокою тривогою роздумує про нашу медицину, фор-
мулює точний медичний діагноз хворому суспільству, перед яким ставить болюче запитання: «Якщо найближче 
століття обіцяє нам душевно скалічене потомство, то в ім’я чого ми боремося?». Класикою сучасної української 
публіцистики є багато статей Любомира Пирога, зокрема, «Лікарю, будь громадянином!», «Лікарю, будь інтеліген-
том!», «Лікарю, будь милосердним!»,«Українці світу, будьмо українцями!», які стали справжніми дороговказами 
наших лікарів, а також серія публікацій про українську мову у вітчизняній медицині, публікації «Філателістична 
україністика» та чимало інших, а їх є біля 500! Його публіцистика при сьогоднішній моральній дезорієнтації сус-
пільства – ковток живої, цілющої води для розуму та серця українців.

 Хочеться сердечно побажати вірному національній ідеї Любомиру Пирогу ще довгих та благих літ, щедрих на 
нові здобутки, побажати сил та наснаги для подальшого жертовного служіння рідному українському народові.

Зеновій МАСНИЙ
член НСЖУ

Департамент охорони здоров’я Львівської облдержад-
міністрації ініціював проведення «Школа успішного 

медичного менеджера-2017» (ШУММ-2017). Метою вказа-
ного проекту є запровадження навчання управлінських кадрів 
медицини Львівщини у відповідності до сучасних інтерактив-
них методик, покращення комунікації між керівниками за-
кладів охорони здоров’я та мотивації активних молодих ке-
рівників до професійного зростання. ШУММ 2017 (І сесія) 
було організовано завдяки та за підтримки субпроекту  «Он-
копревенція та впровадження ефективних протипухлинних 
технологій у Львівській області» спільного зі Світовим банком 
проекту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на 
службі у людей».

Перша сесія Школи проходила з 6-8 квітня на території 
бази відпочинку «Шепільська» (с. Довголука, Стрийський р-н).

Для участі у «Школі успішного медичного менеджера – 
2017» було відібрано 30 учасників – управлінців закладів 
охорони здоров’я (головних лікарів і заступників головних 
лікарів закладів охорони здоров’я обласного, міського і район-
ного рівня, головних лікарів сільських амбулаторій сімейної 
медицини та представників департаменту охорони здоров’я 
ЛОДА). Серед учасників був і голова Українського лікарсько-
го товариства у Львові, заступник головного лікаря з хірур-
гічної роботи Львівського державного онкологічного регіо-
нального лікувально-діагностичного центру Олег Дуда.

Директор Департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак, 
привітавши учасників заходу, наголосила, що метою Школи 
є спроба створити команду управлінців-однодумців, які хочуть 
стати справжніми лідерами та сучасними медичними мене-
джерами. Завданнями ШУММ-2017 є налагодження комуні-
кації між керівниками закладів охорони здоров’я, пацієнтами, 
громадським середовищем, владою та бізнесом; мотивація 
управлінців до професійного зростання, формування у них 
лідерських якостей.

«Щиро сподіваюсь, що ШУММ-2017 спровокує кожного 
з нас до пошуку нових проектів та цікавих ідей, змотивує 
молодих управлінців до впевнених дій, а досвідченим керів-
никам стане поштовхом до реалізації давно обдуманих змін», – 
зазначила Ірина Микичак.

Також учасників привітала керівник групи консультантів 
субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних 
протипухлинних технологій у Львівській області» Христина 
Пак, яка висловила надію на те, що такі ініціативи закладуть 
трансформацію цінностей медиків-управлінців.

У перший день роботи ШУММ про цілісний портрет україн-
ця учасникам розповів Євген Глібовицький, який є експертом 
із довгострокових стратегій Несторівської експертної групи. 
Доповідь викликала зацікавлення, особливо у питаннях іде-
тичності українців за мовною приналежністю.

Наступним завданням, яке було поставлено перед учас-
никами, було знаходження відповіді на запитання: «Які ефек-
тивні шляхи побудови команди?». Модерували командною 
роботою учасників Ірина Снітинська (провідний тренер Школи 
риторики й ораторства АҐРУС) та Христина Яблонська (ди-
ректор навчально-профорієнтаційного центру «Кузня кадрів»).

У вечірній дискусійній панелі «Погляд на реформу охо-
рони здоров’я: влада, лікарі, пацієнти» взяли участь керівник 
магістерської програми «Менеджмент в охороні здоров’я» 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Тетяна Степурко, керівник освітнього центру «Студія охоро-
ни здоров’я» Інна Шимків, голова обласного відділення ГО 
«Люди, що живуть з ВІЛ» Дмитро Тигач, головний лікар 
Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка та голов-
ний редактор інформагенції ZIK Тетяна Вергелес.

Модератором заходу була доктор правових наук, доцент 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
та НМУ ім. О.Богомольця Зоряна Черненко, яка зазначила, 
що медична реформа має ґрунтуватися на цінностях, а їх ар-
тикуляція матиме величезне значення в прийнятті управлін-
ських рішень.

Про необхідність налагодження комунікації між засобами 
масової інформації і медичною спільнотою говорила під час 
дискусії Тетяна Вергелес. Вона закликала представників ме-
дичних закладів бути відкритими і доносити свою позицію 
через ЗМІ, аби уникнути спекуляції.

Обговорювались питання  приватної і державної медици-
ни, а також цінності системи охорони здоров’я.

Другий день школи пройшов під модераторством експер-
та з кризових комунікацій Дмитра Сіманського. Учасники на 
власних помилках вчились основ правильної комунікації. 
Кожен мав змогу лише впродовж 30 секунд висловитись перед 
камерою і згодом оцінити свій виступ. Було надзвичайно жваво 
і цікаво. Основне у комунікації – працювати на випередження, 
комунікувати з усіма зацікавленими сторонами всіма можли-
вими способами комунікації.

Іноземним гостем, який продемонстрував «Невизначеність 
як можливість…для тих, хто керує змінами» був Петер За-
шев – експерт шведського проекту для власників Develop Your 
Business, директор корпоративних програм Hanken & SSE 
Executive Edukation (Фінляндія). Ця доповідь не могла нікого 
залишити байдужою, адже ішлось про надзвичайні складні 
речі: побудову ефективної команди за моделлю Коутера у не-
ймовірно простому спілкуванні з аудиторією, сповненому 
жартами та життєвими прикладами. 

Цей робочий день закінчився близько опівночі, бо зачеп-
лені за «живе» керівники медицини продовжували дискуту-
вати про зміни і реформи, про цінності і недоліки системи.

Останній, 3-й день, був інформаційно насичений, адже 
спікери розповідали про важливі для кожного і такі прості-
складні речі як:

• «Управління в охороні здоров’я: результати досліджен-
ня Світового банку» Тетяна Степурко, керівник магістерської 
програми «Менеджмент в охороні здоров’я», доцент в Школі 
охорони здоров’я НУ «Києво-Могилянська академія»;

• Можливості фандрайзингу, Галина Майструк (експерт 
з громадського здоров’я, яка співпрацює з ВООЗ, USAID, 
UNFPA);

• «Взаємодія пацієнта і медичного закладу: зворотній 
зв’язок та якість послуг», Ірина Скорбун, консультант з моні-
торингу та оцінки;

• «Сервіс в медичному закладі. Чого очікує пацієнт? », 
Інна Шимків керівник освітнього проекту Студії охорони 
здоров’я;

• «Цілепокладання, розуміння цілей в прив’язці до заходів», 
Незабутній досвід, цікаві дискусії, непересічні зустрічі, 

тісні контакти, якісні знання, поштовх до змін – це далеко не 
усі «плоди» Школи Успішного Медичного Менеджера 2017.

До зустрічі на наступній сесії у червні 2017 року!
 

Олег ДУДА,
Голова Українського лікарського товариства у Львові
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«ØÊÎËÀ ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ-2017» - ßÊ²ÑÍÈÉ ÏÐÈÊËÀÄ 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÕ ÇÌ²Í Ó ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ² ÃÀËÓÇÇÞ ÌÅÄÈÖÈÍÈ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ

Команда учасників та тренерів ШУММ-2017: І.Микичак,
Х. Пак, О.Дуда, Л.Юхимів, М.Возниця, А.Синюта, М.Гичка,
М.Служинська, О.Синенький, Р.Пукаляк, Л.Рак, М.Малачин-
ська, І .Берник, А.Сав’юк, О.Рафалюк, М.Шмідт, В.Обара-
нець, Я.Чуловський, І.Федак, О.Слабий, А. Ярмола, Г.Глова,
В.Збіднякова, І.Гнатів, Т.Кудик, В.Грушецький, В.Чуба,

В. Лех, В.Похмурський, Я.Пилипець, І.Хрущ.
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«Немає на землі більшого щастя,
ніж здоров’я матері та дитини»

Академік О. М. Лук’янова

У ХХІІІ раз поспіль Львівський медичний Форум 4-6 
квітня 2017 року запросив до відвідування та участі 

медичну громаду Львівщини, гостей з інших регіонів Украї-
ни та із закордону. В рамках медичного Форуму, як завжди, 
відбувалась низка цікавих, корисних, інформативних заходів, 
одним з яких був симпозіум з міжнародною участю «Репро-
дуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу», органі-
заторами якого виступили Львівський осередок Асоціації 
перинатологів Украї ни і кафедра акушерства, гінекології та 
перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького. У сим-
позіумі прийняли участь понад 200 акушерів-гінекологів, 
репродуктологів, перинатологів із Львівської, Івано-Франків-
ської, Волинської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької та 
Закарпатської областей.

Проректор з лікувально-профілактичної роботи Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого, доктор мед. наук, професор Базилевич А.Я. та головний 
позаштатний спеціаліст Департаменту ОЗ ЛОДА з акушерства 
і гінекології Потапов І.А. привітали учасників симпозіуму, 
побажали всім плідної роботи, отримання нових знань, які 
будуть сприяти покращанню акушерсько-гінекологічної до-
помоги жінкам України.

Проректор ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
професор Базилевич А.Я. та професор Пирогова В.І.

Секцію виступів розпочала професор, доктор мед. наук, 
завідувач відділення патології вагітності та пологів Інститу-
ту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України Жаб-
ченко І.А., яка наголосила на важливості профілактики та 
використання сучасних підходів до лікування інфекцій сечови-
відних шляхів у вагітних. Наступним спікером була Геряк С.М., 

завідувач кафедри акушерства та гіне-
кології №2 Тернопільського держав-
ного медичного університету імені 
І.А. Горбачевського, яка представила 
сучасні підходи до діагностики і ліку-
вання дисгормональної патології мо-
лочних залоз як шляху профілактики 
злоякісних новоутворень, що дозво-
лить зберегти не тільки здоров’я, але 
й життя жінки.

Надзвичайно цікавою була допо-
відь професора Давидової Ю.В., науко-
вого керівника акушерського відділення 
екстрагенітальної патології та постна-
тальної реабілітації ДУ «Інституту 
педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України», де концентруються 
вагітні з важкими екстрагенітальними 
захворюваннями. Доповідь була при-

свячена актуальним аспектам надання допомоги вагітним з 
автоімунними захворюваннями, які зумовлюють значний від-
соток репродуктивних втрат. Лиманська А.Ю., к.мед.н., про-
відний науковий співробітник відділу акушерських проблем 
екстрагенітальної патології ДУ «Інституту педіатрії, акушер-
ства та гінекології НАМН України», висвітлила проблеми 
серцево-судинної патології у жінок, наголосивши при цьому, 
що у жінок, у яких в період гестації мали місце прееклампсія, 
затримка внутрішньоутробного розвитку плода, аномальна 
плацентація, передчасні пологи, мають високий довгостро-
ковий ризик серцево-судинної патології в майбутньому, що 
актуалізує проблеми гіпертензивних ускладнень вагітності і 
зумовлює необхідність профілактики асоційованих з ними 
порушень репродуктивної та серцево-судинної систем.

Безумовною прикрасою симпозіуму була доповідь д.мед.н. 
Артура Вдовяка, президента Міжнародного наукового  това-
риства підтримки та розвитку медичних технологій, керівни-
ка Центру Діагностичних Технологій факультету Наук про 
здоров’я Університету Медицини в Любліні, Польща, у якій 
було представлено порівняльний аналіз фертильності подруж-
ніх пар в Україні та Польщі. 

Блок питань, пов’язаних з проблемою невиношування 
вагітності, надзвичайно фахово висвітлили у своїх доповідях 
д. мед. н., професор Сенчук А.Я., завідувач кафедри акушер-
ства та гінекології ПВНЗ «Київський медичний університет 
УАНМ» та д.мед.н., професор, завідувач кафедри перинато-
логії, акушерства та гінекології Харківської медичної акаде-
мії післядипломної освіти Грищенко О.В.

Рівень доповідей молодих вчених – працівників кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології ФПДО доцента Ве-
реснюк Н.С., к.мед.н. Шурпяка С.О. не поступався ні за зміс-
том, ні за дизайном доповідям їх титулованих колег. У їх до-
повідях знайшла відображення наукова складова тої великої 
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Група учасників симпозіуму

Виступає 
доцент Вереснюк Н.

практичної роботи, що проводиться у КЗ Львівської ОР Львів-
ський обласний центр репродуктивного здоров’я населення 
зі створення реєстру та розробки сучасних принципів діа-
гностики та лікування пацієнток з аномаліями розвитку ста-
тевих органів, дисгормональними розладами і коморбідними 
станами.

Аспектам коморбідної патології, а саме дисфункції щито-
подібної залози у вагітних, був присвячений виступ завідува-
ча кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького 
Урбанович А.М.

Актуальним проблемам репродуктології були присвячені 
доповіді професора Булавенко О.В., завідувача кафедри аку-
шерства і гінекології №2 Вінницького національного медич-
ного університету імені М.І.Пирогова і к.мед.н. Михайли-
шин Л.О., завідувачки відділення репродуктології клініки 
репродукції людини «Альтернатива».

Надзвичайно цікавими були доповіді провідних україн-
ських вчених Ткаченко Р.О., д.мед.н., професора Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
який окреслив сучасні аспекти проблеми антибіотикорезис-
тентності та д.мед.н, професора Квашенко В.П., заступника 
головного лікаря з науковій частини ТОВ «А.А.Партнерс» 
медичної компанії «Ilaya», яка загострила увагу на раціональ-
ному веденні періменопаузи як залогу збереження здоров’я 
жінок. 

Доповідь «Від зачаття до пологів», яку представила 
д. мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінеколо-
гії та перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького 
Пирогова В.І., була, як завжди, досконалою, високопрофесій-
ною і підсумувала висвітлені на симпозіумі сучасні досяг-
нення медичної науки, які не тільки сприяють народженню 
бажаних і здорових дітей, але й збереженню репродуктивно-
го здоров’я і якості життя у різні вікові періоди. 

ГОЛОТА Л.І., доцент кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології ФПДО 
ЛНМУ імені Данила Галицького
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Як вже повідомлялось, в часі звітно-виборної 
конференції УЛТ, що відбулась в лютому ц.р., 
було прийнято рішення про створення моло-
діжного осередку членів-прихильників товари-
ства, куди входять студенти старших курсів 
ЛНМУ ім. Данила Галицького. На шпальтах на-
шого часопису з’являються цікаві повідомлен-
ня про проведення «Круглих столів», студент-
ських науково-практичних конференцій, різні 
добрі починання майбутніх медиків тощо.

Висловлюємо щиру подяку студентам IV-VI курсів 
нашого університету, зокрема Христині Жук, Ві-

кторії Цьокан, Христині Гриньків, Марті Антонів, Юлії 
Пришлівській, Ользі Лучкевич, Роману Лутчину, Юрію 
Грищені, Марії Довгуль, які відгукнулись на потребу зда-
ти кров задля порятунку життя людини. 

Також дякуємо їхнім товаришам Мар’яну Смереку, 
Олені Сиротюк та Ірині Пограничній, які теж були готові 
здати свою кров, хоча дякуючи Богові і їх шляхетним ко-
леґам, стан пацієнтки стабілізувався і потреба у донорській 
крові відпала. 

Особливо хочемо відзначити, що серед донорів біль-
шість становили дівчата, які виявили неабияку сміливість 
та рішучість! 

Завдячуючи таким студентам, віримо у добре майбутнє 
української медицини, радіємо, що є наші молоді колеґи, 
які вже зараз готові чимось пожертвувати заради порятун-
ку людського життя ! 

Орест ЯЦКЕВИЧ,
В.о. доцента кафедри внутрішньої медицини №1 

ЛНМУ ім. Данила Галицького

У Бориславському медичному коледжі вже стало тра-
дицією щорічно проводити студентські науково-прак-

тичні конференції.
Їх метою є навчити студентів умінню самостійно опра-

цьовувати літературу, робити висновки і подавати свої про-
позиції, пов’язані з професійною діяльністю медичної сестри, 
фельдшера і акушерки. Також мається на увазі набуття сту-
дентами навичок виступати перед аудиторією та досвіду про-
ведення санітарно-освітньої роботи в умовах діяльності фальд-
шерсько-акушерських пунктів, сільських амбулаторій, установ 
сімейної медицини, адже медик повинен все життя вчитися, 
щоб стати професіоналом.

Вельми цікавою та актуальною була доповідь студентки 
ІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» Тетяни Менши-
шин «Про помилки лікарів та медсестер у професійній ді-
яльності, від яких постраждали пацієнти». Адже за даними 
ВООЗ щодня в Україні помирає сім пацієнтів через лікарські 
помилки, близько 25 відсотків стають інвалідами. У світі від 
лікарських помилок страджають в середньому чотирнадцять 
відсотків пацієнтів, зокрема, в Європі – до 20 від-
сотків. Доповідач навела конкретні приклади мед-
сестринських випадкових помилок в Україні, від 
яких постраждали діти і наголосила на великій від-
повідальності та потребі пильності медичних сестер 
щодо стану здоров’я і життя пацієнтів.

Змістовним був виступ на конференції студент-
ки ІІІ курсу спеціальності «Лікувальна справа» Юлії 
Нечипор з доповіддю «Деякі правила запобігання 
онкологічних захворювань».

Учасники конференції з великою увагою вислу-
хали виступ студентки ІV курсу спеціальності «Се-
стринська справа» Анни Герасим’як «Інсульт – най-
поширеніше захворювання, що приводить до смерт-
ності та інвалідності людей». Адже за статистикою 
Україна посідає одне з перших місць у світі за рів-
нем летальності від інсульту. Щорічно у нашій країні 
стається 100-110 тис. інсультів, переважно у людей 
(понад третину усіх хворих) працездатного віку. 

Доповнення до виступу зробив завідувач неврологічним 
відділенням Бориславської ЦМЛ, лікар вищої атестаційної 
категорії, випускник Бориславського медичного училища, 
Михайло Лазар, який звернув особливу увагу на важливість 
правильної діагностики ішемічного та геморагічного інсуль-
тів і надання при цьому першої медичної допомоги в умовах 
ФАПів.

Актуальною була доповідь студентки ІІ курсу спеціаль-
ності «Лікувальна справа» Ольги Голуботовської «Вірусний 
гепатит С – загроза здоров’ю людей в Україні, що провокує 
цироз і рак печінки».

Проведення таких конференцій дає можливість студентам 
опанувати нові та додаткові знання, які так необхідні майбут-
ньому медикові у професійній діяльності. Кращі доповіді на 
конференції були відзначені дипломами та подяками.

Роман ПОЦЮРКО, 
викладач Бориславського медичного коледжу,

член УЛТ
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Дипломанти конференції із своїми викладачами
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Директор інституту експеримен-
тальної патології, онкології та радіобі-
ології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 
академік Василь Чехун також розповів 
про перспективи розвитку онкології. 
Він, зокрема, повідомив про внесок у 
вдосконалення діагностики імуногісто-
хімії, сучасні технології використання 
моноклональних антитіл, виявлення 
циркулюючих пухлинних клітин крові, 
фрагментів ДГК тв. мікроРНК. 

«Теоретична спадщина професора 
А.Гнатишака: пророчі ідеї в лікуванні 
раку яєчника» – такою була тема допо-
віді доктора медичних наук, професора 
кафедри онкології та медичної радіоло-
гії ЛНМУ Наталії Володько. Доктор 
медичних наук, професор цієї ж кафе-
дри В.Савран представив доповідь, в 
якій йшлося про погляди А.Гнатишака 
та проблему раку грудної залози.

Завідувач хіміотерапевтичним від-
ділом онкоцентру , кандидат медичних 
наук Ярослав Шпарик розповів про сучасні тенденції імуно-
терапії злоякісних пухлин та сучасну гормонотерапію раку 
грудної залози в світлі ідей А.Гнатишака.

Радіологічні критерії відповіді на лікування були висвіт-
лив лікар-радіолог Юрій Милян, а завідувач відділом уроло-
гії онкоцентру доктор Юрій Дійчук показав у своїй доповіді 
еволюцію підходів в онкоурології та її сучасні досягнення.

Орест Тріль – заступник головного лікаря ЛДОРЛДЦ зу-
пинився на питаннях історії радіології у Львові та радіоло-
гічному компоненті проекту Світового банку у Львівській 
області. Йшлося, зокрема, про встановлення МРТ-апарату 
виробництва Дженерал Електрік, який дозволить з високою 
точністю диференціювати навколо пухлинний набряк і влас-
не саму пухлину. Онкоцентр забезпечено УЗД-апаратами екс-
перт-класу (Асuson S 2000 АВVS), що дозволить проводити 
стандартизовану діагностику, зокрема , у мамології. 

Наприкінці відбулось засідання Правління Національної 
асоціації онкологів України. 

Лейтмотивом виступів учасників конференції лунала дум-
ка про вшанування пам’яті Лікаря, Вченого, Організатора 
онкологічної допомоги, Педагога-піонера в підготовці онко-
логів, Мислителя Анатолія Гнатишака шляхом надання Львів-
ському державному онкологічному регіональному лікувально-
діагностичному центрові імені цієї особистості. 

Власна інформація

Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!
Читай свою газету 

«Народне здоров’я»,
пиши до неї, передплачуй її!

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 
30053

До 100-річного ювілею видатного вченого-онколога 
Анатолія Гнатишака Львівським державним онколо-

гічним регіональним лікувально-діагностичним центром було 
проведено науково-практичну конференцію. Її учасників при-
вітав голова комісії з питань охорони здоров’я Львівської об-
ласної ради доктор Михайло Гичка, який передав вітання від 
керівництва Львівщини та директора Департаменту ОЗ ЛОДА 
Ірини Микичак.

Із спогадами про великого вченого ви-
ступив професор кафедри онкології та 
медичної радіології ЛНМУ ім. Данила 
Галицького, її багаторічний керівник, 
учень професора Гнатишака доктор ме-
дичних наук, професор Борис Білинський. 
У свій час він підхопив естафету від сво-
го Вчителя та доклав чимало зусиль для 
продовження його починань в галузі он-
кології та їх подальшому розвитку. Ним 
була презентовано книжку «Професор 
Анатолій Іванович Гнатишак. До 100-річ-
ного ювілею», яку змогли отримати всі 

учасники конференції. (Про це видання докладно йшлося в 
«НЗ» №4 за 2017 рік).

Член-кореспондент АМН України, 
ректор Донецького національного медич-
ного університету, професор Юрій Думан-
ський розповів про розвиток онкологічної 
освіти в Україні від першої кафедри он-
кології професора А.Гнатишака до сьогод-
ні, зокрема , про здобутки та прорахунки 
у цьому процесі, подальші завдання та 
перспективи у підготовці медичних кадрів 
для цієї галузі медицини. Він наголосив, 
що йдеться про архіважливе, бо щодня в 
Україні помирає 260 онкологічних хво-

рих – 90 тисяч впродовж року (з них 35% - особи працездат-
ного віку!) і ми займаємо 2 місце в Європі за темпами по-
ширення онкологічної патології. Вчасно діагностуються у нас 
лише 47% онкологічних захворювань, а 50-70% – в ІІІ-ІV ста-
діях. Тому, наголосив доповідач, в навчальному процесі по-
трібно робити акцент на засвоєння студентами принципів 
ранньої діагностики та профілактики онкологічної патології.

Про світоглядно-філософські аспекти теоретичної та прак-
тичної діяльності ювіляра йшлося у цікавому та емоційному 
виступі професора Ігоря Держка – завідувача кафедри філо-
софії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького. Він, по-
чинаючи ще із своїх студентських років, неод норазово спіл-
кувався із Анатолієм Гнатишаком, був свідком цікавої 
еволюції його світоглядних поглядів. До речі, було згадано 

про те, що ще в 60-ті роки за результа-
тами опитування студентів саме Ана-
толій Гнатишак – тоді ще доцент кафед-
ри хірургії, зайняв провідне рейтингове 
місце.

Завідувач кафедри, доктор медич-
них наук, професор Тарас Фецич зазна-
чив, що слухаючи про особистість Ана-
толія Гнатишака, нам потрібно 
задуматись, а якими є ми – його послі-
довники та учні, чи достойні ми про-
довжувачі його світлої пам’яті. У його 
виступі було також зазначено, що сьо-
годнішній рівень наукових доробок до-
зволяє нам осягати ті рубежі, про які 
10 років тому і не мріялось. Саме тому, 
хоча від 1993 року онкологічна захво-
рюваність має тенденцію до зростання, 
все ж вдається досягати деякого зни-
ження смертності.

Розвиток Львівського онкоцентру 
від часів А.Гнатишака та подальші пер-
спективи стали темою виступу головно-
го онколога Львівщини, керівника 
ЛДОРЛДЦ Ігоря Ковальчука. У ньому 
йшлося, зокрема, про новітнє медичне 
устаткування, яке закуплено в рамках 
субпроекту «Онкопревенція та впрова-
дження ефективних протипухлинних 
технологій у Львівській області в умо-
вах реформування охорони здоров’я» 
у співпраці Світового банку та МОЗ 
України, на суму в 10 мільйонів доларів 
США. На Львівщині у 12 лабораторіях 
встановлено німецькі цифрові мікро-
скопи Саrl Zеіs, які дозволяють вияв-
ляти найменші патологічні зміни у 

клітинах шийки матки. В онкоцентрі отримано устаткування 
для рідинної цитології, що дозволяє виявляти з максимальною 
достовірністю дисплазії та рак шийки матки. У 3 міжрайонних 
скринінгових центрах і в онкоцентрі задіяно кольпоскопи та 
УЗД-апарати для обстеження грудних залоз виробництва Саrl 
Zеіs . Придбано сучасний операційний мікроскоп, операцій-
ні столи та хірургічні лампи.

Про те, що завдяки індивідуалізації лікування можливос-
ті хіміотерапії раку ще не вичерпані, йшлося у виступі голов-
ного онколога МОЗ, доктора медичних наук, професора Олек-
сія Ковальова. Він подав динамічну картину розвитку 
сучасної онкології – від онкобіограм А.Гнатишака до моле-
кулярного профілювання пухлини.
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Професор Борис 
Білинський

Професор Юрій 
Думанський

Професор Ігор 
Держко

Професор Тарас 
Фецич

Доктор Ігор 
Ковальчук

Професор 
Олексій Ковальов

Академік Василь 
Чехун

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³
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²ÑÒÎÐ²¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ 
ÃÀËÈ×ÈÍÈ ³ì. 
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Вже традиційно в музеї історії медицини Галичини 
імені Мар’яна Панчишина періодично експонують-

ся виставки до ювілейних дат відомих діячів галицької 
медицини. Як повідомив директор музею Олександр 
Канчалаба, в травні там презентують виставку, присвя-
чену відомому галицькому лікарю-гінекологу Сельсько-
му Феліксу Щасному (псевдо Іван Бойчук). 20 травня 
цього року минає 95-річниця від його смерті, а 2 грудня 
цього року сповниться 165 років від його дня народжен-
ня. Виставка про життєвий шлях цієї особистості орга-
нізована спільно з науковою бібліотекою НАН України 
ім. Василя Стефаника. 

Відвідувачі зможуть ознайомитись із документами про 
участь Сельського Фелікса Щасного у Віденській «Січі», 
його арешт у 1878 році за зв`язок з українськими ради-
калами Галичини та соціалістами Михайла Драгоманова, 
активну діяльність в Науковому товаристві ім. Тараса 
Шевченка, де він був членом математично-природопис-
но -лікарської комісії, працював над розробкою україн-
ської медичної термінології. Як лікар-гінеколог, він за-
ймався  лікуванням патології матиці, вдосконалив метод 
лікування її випадіння, сконструював спеціальні гінеко-
логічні шприци. Він також був членом Львівського това-
риства лікарів, членом Найвищої санітарної ради Австро-
Угорщини, за свою роботу був відзначений орденом 
цісаря Франца-Йосифа. Докладніше про життєвий шлях 
та діяльність Сельського Щасного Фелікса можна довіда-
тись на виставці. 

Також в музеї працює  виставка унікальних світлин 
лікувальних закладів Львова ХІХ- ХХ сторіч.

Директор Музею Олександр КАНЧАЛАБА

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÇÄÎÐÎÂ’ß ÊÎÆÍÎÌÓ!

Періодичні масові профілактичні акції вже стали звич-
ними для львів’ян. 10 років тому вони були започат-

ковані тодішнім керівником ГУОЗ Львівщини професором 
Ігорем Геричом разом із очільником управління ОЗ Львова 
доктором Володимиром Зубом. Зважаючи на практичну від-
сутність загальнодержавних профілактичних програм, про-
фесор І.Герич, який був не лише висококваліфікованим хі-
рургом, чудовим вченим, а й вмілим організатором охорони 
здоровя, головою Українського лікарського товариства у 
Львові, ініціював систематичне проведення «Днів профілак-
тики» цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, 
глаукоми та своєчасного виявлення раку молочних залоз. Вони 
виконуються силами працівників лікувальних установ міста 
як у приміщеннях поліклінік, так і на вулицях та площах, де 
вимірюють артеріальний тиск, визначають рівень глюкози 
крові. Заходи супроводжуються активною санітарно-просвіт-
ницькою кампанією в ЗМІ, випускаються відповідні буклети. 
Останнім часом подібні заходи проводяться під егідою Де-
партаменту охорони здоров’я ЛОДА на теренах всієї області. 

Від 15 до 19 травня розпочались «Дні профілактики та 
раннього виявлення артеріальної гіпертензії». Виміряти тиск 
можна в одному із медичних пунктів-наметів як в центральній 
частині міста, так і у віддалених районах. Подібний захід 
проводиться вже 11-й рік. За минулих 10 років в такий спосіб 
було обстежено більше 1 мільйона осіб. У 2016 році із майже 
100 тисяч обстежених гіпертензію було виявлено у більше 
ніж 3,5 тисяч.

Власна інформація

 • Àêòóàëüíî

ÇÀÕÈÑÒÈÌÎ ÇÅËÅÍ² 
ËÅÃÅÍ² ËÜÂÎÂÀ!

Такий вигляд має Регіональний ландшафтний парк «Зне-
сіння» після вихідних і офіційного дозволу адміністра-

ції спалювати парк – розводити вогнища. Адміністрація пар-
ку, якщо не забудовує Регіональний ландшафтний парк 
«Знесіння», то вирішила дати дозвіл на його знищення мето-
дом розпалу вогнищ. Запросивши на святкування жителів 
Львова, адміністрація була на відпочинку. Так проявилося 
керування новопризначеного в.о. директора Мар`яни Задо-
рожної. Ще декілька вихідних з такою адміністрацією і місь-
ка рада може розпочати конкурс на забудову БУВШОГО ре-
гіонального ландшафтного парку «Знесіння». 

Це кричуще порушення Закону України «Про природо-
охоронний фонд», яким у регіональних ландшафтних парках 
заборонено розводити вогнища, які призводять до знищення 
території, зелених насаджень. Це бездуховність! Людина і 
природа мають бути в гармонії, тоді буде здоров`я, інакше ми 
викличемо проблему бездуховності.

 Не про такий стан парку думав Митрополит Андрей Шеп-
тицький, який викупив цю сакральну територію, щоб оберег-
ти її від знищення та наруги, та заповів нам розташувати 
Музей під відкритим небом. 

Шановна медична громадо Львова, захистимо зелені ле-
гені міста та зупинимо вандалів, які хочуть зруйнувати, ви-
палити міські сакральні території !

Зоряна ІВАНКІВ
Член ГУ УЛТ у Львові
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05 – Міжнародний день акушерки.
08 – День Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця
12 – Всесвітній день медичних сестер
14 – Міжнародний день матері.
15 – Міжнародний день сім’ї.
17 – Всесвітній день боротьби із 

артеріальною гіпертензією.
25 – Всесвітній день щитовидної залози.
31 – Всесвітній день без тютюну.

Відомості про вказані дати 
ВУЛТ рекомендує 

поширити серед населення
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У приміщенні Львівського Палацу мистецтв впродовж 
4-6 квітня проходив Львівський Медичний Фо-

рум -2017 та ХХІІІ медична виставка ГалМЕД, організатором 
яких було ПрАТ ГалЕКСПО. Форум був організований за під-
тримки МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, 
Управління охорони здоров’я ЛМР, Люблінського воєводства 
Республіки Польща. Організаторами наукових заходів висту-
пили Львівський Національний медичний університет ім. 
Данила Галицького, Українська Асоціація по вивченню болю, 
ЛОО Асоціації алергологів, імунологів та імунореабілітологів, 
Українська асоціація медичного туризму, Львівський держав-
ний університет фізичної культури,Українське лікарське то-
вариство у Львові, Львівський обласний центр здоров’я, ЛОО 
Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної діа-
гностики, ЛОО Асоціації фізичної терапії, ЛОО Асоціації 
перинатологів України.

На виставці, яку відвідали більше 3 600 осіб були пред-
ставлені 83 фірми із 10 областей України, Польщі, Угорщини, 
Литви. Серед її учасників 34 % становили нові компанії, 16%- 
іноземні, в т.ч. 24% були виробниками. 87% учасників ви-
словили своє бажання брати участь у наступних виставках. 
Серед відвідувачів біля 5% становили іноземці, від 5 до 30% 
із майже половини областей України. В тематичних розділах 
виставки були представлені лікувальне та діагностичне 
обладнання,лабораторна техніка, засоби реабілітації та това-
ри для осіб із обмеженими можливостями, фармацевтичні 
препарати, засоби санітарії та дезінфекції, лікувальна косме-
тика, сучасна клініка. Була спеціалізована експозиція «Реабі-
літація» та «Медичний туризм».

Впродовж 3 днів працювали діагностичні центри, де учас-
ники та відвідувачі могли пройти скринінгове обстеження в 
рамках соціального проекту «Обстеж свою родимку. Збережи 
своє здоровя та здоровя ближніх». Проводилось також об-
стеження від реабілітаційного центру «Формула руху».

В програмі Медичного форуму були 8 науково-практичних 
конференцій, низка семінарів, майстер-класів, круглих столів, 
в яких взяли участь біля 1 500 спеціалістів та науковців. Зо-
крема, проведено науково-практичні конференції «Медика-
ментозна алергія: мультидисциплінарний підхід», «Дорожня 
карта впровадження ISO-15189 в роботу клініко-діагностичних 
лабораторій», «Сучасні аспекти в комплексному підході до 
фізичної реабілітації», «Досвід лікування бронхіальної астми 
у дітей в умовах соляних шахт «Wieliczka». Обговорення рід-

кісних клінічних випадків». На семінарі обговорено «Кому-
нікацію з клієнтами поза медичним закладом », а на круглому 
столі йшлося про «Протидію неінфекційним захворюванням 
у сфері громадського злоров’я в Україні». В програмі також 
був симпозіум з міжнародною участю «Репродуктивне здорoв’я 
жінки в реаліях сучасного світу». Відбулися презентація но-
винок та пропозицій фірм-операторів медичного ринку Поль-
щі, практичні майстер-класи з новітніх технологій в галузі 
фізичної реабілітації. 

Зокрема, розглянуто різні аспекти алергічного риніту та 
медикаментозної алергії, питання про місце пребіотиків у 
формуванні імунної відповіді. Вельми актуальними були до-
повіді про перспективи реформування системи надання реа-
білітаційної допомоги в Україні та про польський досвід 
фізичної реабілітації, їхні авторські методики функціональної 
терапії, сучасні підходи до фізичної реабілітації при деяких 
захворювання, а також сучасні аспекти медичного туризму в 
реабілітології. Про розвиток фізичної реабілітації у Львові 
розповів керівник ОЗ Львова Володимир Зуб. 

Низка доповідей була присвячена сучасним поглядам на 
профілактику та лікування захворювань у жінок, в т.ч. при 
вагітності, про вельми актуальні проблеми безпліддя. Цікавою 
була доповідь про лікувальну тактику у жінок репродуктив-
ного віку при аномаліях статевих органів. 

Серед учасників Форуму спеціалісти складали 66%, ке-
рівники/власники закладів – 10%,науковці – 8%, державні 
службовці – 8%, менеджери – 6%, студенти – 2%. При цьому 
із Києва та області було 48% від загальної кількості учасників, 
із Львова та Львівщини – 13%, із Польщі, Угорщини та Лит-
ви – 18%. За сферою своєї професійної діяльності це були 
спеціалісти із фармації – 18%, медичного обладнання та ін-
струментів – 17%, реабілітації та реабілітаційного обладнан-
ня і центрів – 38%, лабораторного обладнання – 19%, медич-
ного туризму – 7%. 

Щодо відвідувачів заходів, то тут домінували реабіліто-
логи – 20%, сімейні лікарі – 18%, акушер-гінекологи – 15%, 
спеціалісти лабораторної діагностики – 15%, фармацевти та 
провізори – 12%, імунологи та алергологи – 10%, адміністра-
тори – 8%. 

Найчисельнішими були відвідувачі заходів із Львова та 
області, сусідніх областей, Києва та Київщини, 5% становили 
іноземці. 

Інформація надана ПрАТ Гал-ЕКСПО.

Нові імена Форуму 
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