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«Ïîêëèêàííÿ ë³êàðÿ íå ìîæå îáìåæóâàòèñÿ ëèøå êîìïåòåíòí³ñòþ ³ ïðî-
ôåñ³éí³ñòþ. Äîáðèé ë³êàð îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè ìèñòöåì. Öå ìèñòåöòâî 
ñòîñóºòüñÿ éîãî ñòàâëåííÿ äî õâîðî¿, òåðïëÿ÷î¿ ëþäèíè. Ìåäè÷í³ ïðàö³âíè-

êè ïîâèíí³ çàâæäè çàëèøàòèñÿ Ëþäüìè ³ öþ ëþäÿí³ñòü ïåðåäàâàòè ñâî¿ ïàö³ºíòàì.»
(Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð Ãóçàð) 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

«ËÞÄÈÍÀ Ç ÀÍÃÅËÎÌ 
ÍÀ ÏËÅ×²»

Від нас відійшов історично значимий для України Пат-
ріот та Громадянин. У своєму вельми поважному віці 

Блаженніший Любомир Гузар був яскравим втіленням обра-
зу сучасної людини. Він не обмежувався своєю пастирською 
діяльністю, а активно впливав на всі сторони суспільного 
життя, на розбудову громадянського суспільства. 

У свій час мною було написано вірш, який видається вель-
ми актуальним щодо особистості Блаженного Любомира.

За всі гріхи людські Христові були страсті,
Життя своє віддав Він на хресті.
Чекає знову людство в Бога ласки –
Пришестя другого чекаємо усі.
А Бог неспинний є у ласці своїй
І в доброті до племені людського –
Своїх посланників нам посилає знову,
Та не завжди свідомі ми є того.
Вони між нас живуть впродовж віків,
До Господа нам вказують дороги.
Минає час – ми називаєм їх святі, 
А це ж і є посланники від Бога!
Таким Господнім посланником став Блаженніший Любо-

мир Гузар, посланий нам, щоб біля нього і ми прагнули стати 
кращими, були ЛЮДЬМИ, до чого Він нас постійно закликав. 
Він казав: «Кожен із нас повинен бути прикладом для інших. 
Людина, яка побачить добрий приклад, надихається…». При 
цьому Він ніколи не повчав людей, а лише делікатно і надзви-
чайно мудро, як турботливий батько, радив як потрібно жити. 
Був Великим інтелектуалом, але водночас простою людиною. 
Щедро ділився з людьми вічними загальнолюдськими істи-
нами та своїм багатим духовним досвідом, був визнаним ду-
ховним наставником мільйонів віруючих, українців у цілому 
світі, навіть незалежно від їх конфесійної приналежності. 
Спілкування з цією Людиною подвижницького покликання 
давало наснагу серцям, спраглим за дороговказами правди. 

Владика Любомир був тривалий час незрячим, але дуже гост-
ро бачив, відчував душею та серцем всі нюанси нашого буття. 
Його життя – приклад нескоримості людського духу всупереч 
всім обставинам, приклад своєї посвяти Ідеї, Чину та Церкві. 
У цьому Він був гідним спадкоємцем своїх великих поперед-
ників – Петра Могили, Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого.

Його духовним заповітом є заклик до любові, як найвищої 
рушійної сили у людському житті: «Ми мусимо любити україн ців, 
то є любов до України, до конкретних людей, а не до абстракт-
ної України. Я хочу любити людей. Може, вони не досконалі, 
може, роблять мені якусь прикрість, але хочу бажати їм добра».  

Закликав любити та єднатись в любові,  не розчаровуватись 
при ніяких обставинах, бо  «розчаровані люди  не в змозі по-
будувати вільну державу».

Зеновій МАСНИЙ
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ÄÎÐÎÃ² ÊÎËÅÃÈ !
Ïðàöÿ ñüîãîäí³øí³õ óêðà¿íñüêèõ ìåäèê³â æåðòîâíà òà ãåðî¿÷íà, íå çâàæàþ÷è íà òå, ÷è ðÿòó-

þòü âîíè íàøèõ âî¿í³â íà ïåðåäîâ³é òðèâàþ÷î¿ âæå 3 ðîêè â³éíè, ÷è ë³êóþòü ¿õ ó øïèòàëÿõ 
áëèæíüîãî òà ãëèáîêîãî òèëó, ÷è ïðàöþþòü ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ïî âñ³é Óêðà¿í³. Áî ïðàöþþòü 
âîíè ñàìîâ³ääàíî, ïðàöþþòü, îòðèìóþ÷è íàéíèæ÷³ ó ñâ³ò³ çàðïëàòè, ï³ä ïîñò³éíîþ çàãðîçîþ 
áóòè çâèíóâà÷åíèìè ó êîðóïö³¿, áåç íàëåæíîãî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà ìåäèêàìåíòîçíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ, â óìîâàõ äàëåêîãî â³ä äîñêîíàëîñò³ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 

Äîðîã³ Êîëåãè! Ùèðî â³òàþ÷è âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì, áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìóæ-
íîñò³, ñèëè òà íàòõíåííÿ ó âèêîíàíí³ ùîäåííîãî ñâÿùåííîãî îáîâ’ÿçêó çáåðåæåííÿ æèòòÿ òà 
çäîðîâ’ÿ óêðà¿íö³â. Áàæàºìî âàì â³ðè òà íàä³¿ íà ïåðåìîãó Óêðà¿íè íàä àãðåñîðîì, â³ðè òà íàä³¿ 
íà ðåàëüíå òà ðàäèêàëüíå ïîêðàùàííÿ ÿêîñò³ íàøî¿ ìåäèöèíè, ñïîâíåííÿ ñïîä³âàíü ùîäî äî-
ñòîéíî¿ îö³íêè ñóñï³ëüñòâîì ïðàö³ óêðà¿íñüêèõ ìåäèê³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ¿ì çàñëóæåíîãî ñîö³àëü-
íîãî ñòàòóñó.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ Ë²ÊÀÐÑÜÊÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ó ËÜÂÎÂ²

ЩАСЛИВІ БУДЬМО
До Дня медика

Хвороби лук так точить болю стріли,
Та ран важких кривавляться сліди,
У серце смерть спрямовує приціли,
І кожну мить все ближче до біди.

Але загоять рани вмілі руки,
Наповнять серце киснем доброти
І перетнуть дорогу сліз і муки,
І теплоту добудуть з мерзлоти.

Такі вони – надійні, добрі й сильні
Медсестри та невтомні лікарі,
Сердечні, чуйні, мудрі, завжди пильні - 
Хай будні чи свята у календарі.

Так дай нам, Боже, отієї сили,
Щоби нещастя всі перемогти,
Щоби завжди у наших душах жили
Любові діаманти й доброти!

Щасливі будьмо в нашім ріднім краю,
Хай долю нам наспівує Орфей!
Нічого кращого на світі я не знаю, 
Як вдячність й щира усмішка людей.

Любов РУДАВСЬКА-ВОВК
Лікар, м.Самбір
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Блаженніший Любомир Гузар – Людина, яку щиро любила вся Україна і якій вона 
глибоко вірила. Людина, чия велична гідність, непоказна, але непоборна шляхетність 
вражали навіть ворогів. Ми пам’ятаємо кожну зустріч із ним. Кожного разу він говорив 
дивовижно прості речі, глибинність і пророчість яких виявлялися просто незбагненни-
ми. Світлої пам’яті Блаженніший Любомир знав так багато, відчував так тонко, бачив 
так далеко, що іноді перехоплювало подих. Він міг стати видатним вченим чи мистцем, 
блискучим дипломатом чи знаним лікарем. Але став ієрархом Української Греко-Като-
лицької Церкви, коли вона була репресованою, а її вірні зазнавали утисків.

Серце Патріарха Любомира завжди було з Українським народом – і на Майдані, і на 
війні. До нього дослухались всі – від малого до великого, його поради шукали прези-
денти і патріархи. І в Царстві Небесному він молитиметься за свою країну та свій народ.

Блаженнійший Любомир назавжди залишиться в нашій пам’яті і в історії України. 
Для кожного з нас ще потрібний час, що усвідомити ким він був для України і для 
Христової Церкви.

Подібно до того, як світло згаслої зірки століттями озаряє Всесвіт, спадок віри, сер ця 
і розуму великого Патріарха Любомира зміцнюватиме нас і торуватиме нам шлях у май-
буття. Він був одним із Моральних Авторитетів Української нації. Кожне спілкування 
з ним – було святом, примушувало думати і працювати над собою. У наших серцях на-
завжди зостанеться безмежна вдячність за Його Благословення, знак Віри, Любові та Надії!

Вічная пам’ять!
Лікарська комісія НТШ у Львові, Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, Українське лікарське товариство у Львові
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«Мудрість життя полягає в тому, 
щоб любити те, що направду є добром»

Митрополит Андрей Шептицький

26 вересня 2015 року переповнена актова зала Львівсько-
го національного медичного університету імені Данила Га-
лицького оплесками вітала Верховного Архиєпископа Україн-
ської Греко-Католицької Церкви, Блаженнішого Любомира 
Гузара. Поважні науковці та студенти-медики, представники 
лікарської громади Львова і численні гості, члени Наукового 
товариства імені Шевченка та Українського Лікарського То-
вариства прийшли на зустріч, приурочену до 150-річчя від 
дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Темою 
зустрічі стало: «Послання Митрополита Андрея Шептицько-
го: м ісія медиків у сучасних реаліях України».

Модератором зустрічі з Блаженнішим Любомиром Гузаром 
була лікарська комісія НТШ. Ідею підтримав ректор універ-
ситету, дійсний член НТШ, член-кореспондент НАМН Украї-
ни, професор, доктор фармацевтичних наук Борис Зіменков-
ський. Півторагодинна щира розмова проходила в форматі 
відповідей на запитання, що подавались присутніми і торка-
лись як трактування послань Митрополита Андрея, так і су-
часних реалій життя, формування національних ідей у моло-
дого покоління, прогнозів щодо майбутнього України, об’єд-
нання української нації і, зокрема того, як у такий скрутний 
час пересічному громадянину не втратити віру в свій народ і 
в свою Батьківщину? Впродовж півторагодинної розмови з 
залу постійно надходили нові запитання, не всі з яких були 
озвучені за браком часу. 

Довіра до Блаженнішого Любомира в українців є найбіль-
шою, а вміння говорити простою людською мовою, що є вод-
ночас мовою високого європейського інтелекту, про актуаль-
ні питання сьогодення, спонукало до продовження розмови. 
Тож, на прохання ЛК НТШ, Блаженніший Отець ще раз по-
годився зустрітись з нами під час чергового приїзду до Льво-
ва, не дивлячись на свій інтенсивний розклад зустрічей та 
виступів. (Пропонуємо до уваги наших читачів об’єднаний 
запис наших розмов з Блаженнішим під час обох зустрічей) 

– Ваше Блаженство, що, на Вашу думку, очікує Украї-
ну в найближчому майбутньому та що Ви думаєте з при-
воду об’єднання Української нації? 

– Хоча ці теми і не дуже медичні, і не надто церковні, 
проте є для нас надзвичайно важливими. Проблема сучасної 
України – те, що в фактично незалежній державі народ ще не 
достатньо незалежний у своїх серцях. Адже протягом багатьох 
років бездушний державний апарат радянської влади нама-
гався зробити з нас невільників, безініціативних рабів, за яких 
думають партія чи уряд. Як не парадоксально, але усвідоми-
ти свою єдність, згуртуватись, українцям допомогли саме 
останні трагічні події: Революція гідності та російська агре-
сія. Початок зроблено, і тепер все залежить від нас: зможемо 
ми зберегти цей Божий Дар – почуття духовної і національної 
єдності, чи ні. Так що в найближчий час нам треба буде добре 
над цим попрацювати.

– В світлі подій на сході України, чи вважається за-
хисник вітчизни вбивцею, якщо в ході збройного проти-
стояння він убив супротивника, чи не є це порушенням 
п’ятої заповіді Господньої «Не вбий!»?

– Агресія, сама по собі, суперечить Божому Закону. На-
падати і вбивати – не можна, а от боронитися від ворога тре-
ба обов’язково. Є велика різниця між вбивством з метою за-
хоплення нових територій чи поширення свого впливу, і 
самообороною. Коли бачимо несправедливість, маємо захи-
щати себе, свою родину, свій народ. Тільки так збережемо 
своє право на існування і залишимось людьми.

– Ваше Блаженство, чи не могли б Ви дати кілька по-
рад, як в такі скрутні часи не втратити віру в свій народ, 
в свою країну?

– Важкі моменти спонукають людей до руху, пробуджують 
в них найкраще. Подивіться на добровольців, завдяки яким, 
не зважаючи на те, що військова агресія заскочила нас знена-
цька, Україна в короткі терміни змогла накопичити військову 
силу та відповісти на удар. На волонтерів, які допомагають 

армії, не шкодуючи сил. Але не можна зупинятись на досяг-
нутому, необхідно розвиватись духовно, плекати національну 
культуру та не забувати своєї історії. Дуже добре, що про-
водяться заходи приурочені до 150-річчя з дня народження 
Митрополита Шептицького, 200-річчя з дня народження Шев-
ченка… Це люди, чий приклад допомагає нам пам’ятати, хто 
ми є. 

– Чи не могли б Ви прокоментувати впровадження Мі-
ністерством освіти, під виглядом реформ, суттєвого змен-
шення годин на вивчення українознавчих предметів: 
української мови, літератури, історії?

– Така політика спрямована на обмеження духовного сві-
ту, культури людей. Неприпустимо, ні для юриста, ні для ін-
женера, а особливо – для лікаря, який тісно співпрацює з 
людьми, не знати нічого крім свого ремесла, адже той, хто 
забув про духовні надбання свого народу, перестає бути со-
бою. Такі «вузькі спеціалісти», без розуміння людської при-
роди, лікарі, які бачать пацієнта в числовому еквіваленті, нам 
не потрібні.

– Як сформувати національну ідею у молодого поко-
ління?

– Дітей, починаючи від колиски, треба виховувати в лю-
бові до рідного народу! Мене дуже дивує ця нова норматива 
міністерства освіти, про яку ми говорили – зменшення в нав-
чальних закладах годин для вивчення українських предметів: 
мови, літератури, історії… Знання своїх традицій, культури, 
навіть географії є головною передумовою національної сві-
домості. Дитині треба показати наші море і гори, поля і степи, 
викликати в її душі захоплення і гордість своїм, рідним. Адже 
якщо ми не прищепимо цього їм, то звідки взятися національ-
ній ідеї?

– Які, на Вашу думку, науковці потрібні, а які не по-
трібні зараз Україні?

– Всі потрібні. Україна має дуже поважні наукові школи 
і традиції. І хороші спеціалісти потрібні в усіх галузях. На 
жаль, найбільше їх бракує в нашій владі, адже багато питань, 
зокрема, економічних, потребують не політичного, а саме нау-
кового підходу. Я якраз приготував допис для “Української 
правди” на цю тему. Настав найвищий час, щоб люди при 
владі почали з допомогою фахівців шукати наукових розв’язків 
і взагалі – щоб почали шанувати науку. Україна має дуже ком-
петентних науковців, відповідні наукові установи. Науковці 
українського походження здобули і продовжують здобувати 
велике визнання також поза межами України. Тому звертає-
мося до відповідальних осіб: цінуйте науку, шануйте науков-
ців, через них, їхнє знання та їхню працю можемо надіятися 
на справжнє здійснення мрій і сподівань нашого народу! Після 
Майдану ми задекларували: «Йдемо до Європи!». Але мало 
хто задумується про справжній зміст цієї фрази. Люди пови-
нні розуміти – не достатньо сліпо повторювати за Європою, 
необхідно шукати наукове розв’язання наших проблем. А в 
нас натомість члени Національної Академії Наук демонстру-
ють під парламентом, що не мають за що працювати. Та ніде 
в світі такого немає! Так що раджу нашій владі звертати біль-
ше уваги на важливість науки.

– Сьогодні вища влада декларує декомунізацію сус-
пільства. Університет – частина суспільства. То як поз-
бутись пострадянських настроїв, традицій, та яким повин-
но бути ставлення до осіб, мораль яких далека від образу 
науковця, за яким вони ховаються?

– Сьогоднішнє старше покоління народилось і виховува-
лось в Радянському Союзі, в радянській ментальності. І, хоча, 
ті сумні часи давно минули, але залишили глибокі рани, які 
не зарубцювались досі. Люди бояться говорити, бояться дія-
ти, не довіряють один одному. До речі, корупція теж належить 
до «радянського спадку». На мою думку, влада, науковці, іс-
торики, кожен член суспільства повинен аналізувати, що у 
нас було радянського, що ще залишилось, і нещадно викорі-
нювати ці погані залишки. Не так давно відбулась вельми 
значна подія – Революція Гідності. Ми прозріли. Ми бачимо 
більше, як бачили. Але це – лише початок. Ми стоїмо на по-
розі великих змін і повинні до них підготуватися, позбуваю-
чись того злого, що збереглося до сьогодні.

– Чи потрібні у медичних університетах спеціалісти, 
які співпрацювали зі спецслужбами колишніх режимів, і 
коли будуть опубліковані дані про це, як було зроблено в 
Чехії в ході люстрації? Під час Революції Гідності було 
анонсовано відкриття таких списків.

– Завжди і серед медиків, і серед духовенства, і серед пред-
ставників інших професій знаходились люди, які співпрацю-
вали з спецслужбами. Хтось з власного бажання, когось при-
мушували, така була дійсність. Немає сумніву, що цього 
потрібно позбуватись. Але діяти при цьому з великою обе-
режністю, тільки тоді, коли є вагомі докази і абсолютна впев-
неність, що та людина співпрацювала. Тоді, звичайно, вона 
мусить понести покарання. І, найголовніше, не дай Боже не 
виховувати в такому дусі молодих людей.

– Ваше Блаженство, ми маємо «проффесорів» і «про-
фессорів», проте часто стикаємося з такими прикладами, 
як професор, котрий впродовж року не прочитав жодної 
лекції, не мав жодної публікації. Як трактувати таких осіб, 
як від них рятуватися?

– Бачите, всюди, чи то в США, чи в Європі, чи в Гарварді, 
чи в Оксфорді, для того щоб отримати науковий ступінь, а 
тим більше звання, необхідно наполегливо працювати, заре-
комендувати себе здібною людиною, яка не лише багато знає, 
а й може передати свої знання майбутнім поколінням. І з при-

значенням на певну посаду, ця праця не припиняється: за 
такими людьми здійснюється контроль – скільки вони мають 
публікацій, скільки конференцій відвідали за поточний рік, 
та ще багато моментів. Це обов’язок держави, або керівника 
вищого навчального закладу, якщо мається на увазі приватний 
інститут.

– Підкажіть, будь ласка, як мотивувати молодих людей, 
які, закінчуючи медичний університет, мусять працювати 
лікарями загальної практики на мізерні зарплати, а при 
вступі мріяли зовсім про інше?

– Для молоді потрібно створити умови, в яких вона зможе 
проявити себе, де кожен зможе безперешкодно розвивати свій 
талант. В цьому зацікавлена в першу чергу держава. Згадай-
те Японію після Другої світової війни, коли саме високоосві-
чені молоді люди, які здобували знання у різних країнах сві-
ту, створили сьогоднішню високорозвинену Японію. Треба 
заохочувати: і майбутній лікар, і майбутній інженер мають 
бути впевнені в завтрашньому дні. Але водночас необхідно 
прищепити їм відповідальність перед суспільством, потребу 
творити нове діюче середовище в якому будуть виховуватись 
наступні творчі покоління.

– Ваше Блаженство, серед запитань, відповіді на які 
хотіли б почути учасники нашої зустрічі, багато таких, що 
торкаються проблем Церкви і релігії. Зокрема, за яких 
обставин, на Вашу думку може відбутися об’єднання цер-
ков в Україні?

– Відбудеться лише тоді, коли виникне бажання в народу. 
Як не буде бажання, то не буде і об’єднання, адже немає такої 
сили, яка примусила б людей до цього. Спочатку церква в 
Україні була тільки одна, не згадуючи вже про те, що Ісус 
Христос установив одну церкву, говорячи «Вірую в єдину, 
соборну…» , а вже люди, з різних причин, подбали, щоб її 
розколоти. Хоча все-таки говорити про чотири церкви Київ-
ської традиції не зовсім правильно, це чотири гілки однієї 
церкви, розділені під впливом політичних факторів, амбіцій, 
під тиском наших «добрих сусідів» і т.д.. А в світі тих гілок 
ще більше. Щоб об’єднати ці відламки, мусимо знайти до-
рогу одне до одного, не сподіватись лише на те, що єпископи 
домовляться між собою. Без щирого прагнення вірян це все 
пусті балачки, а от якщо народ захоче, то об’єднання відбу-
деться.

– Як Ви вважаєте, чи висловить колись УГКЦ протест 
проти того, що написано і опубліковано російськими світ-
ськими та церковними істориками стосовно Собору 
1946 року?

– Ми вже давно це робимо. Пригадую, я сам писав листи 
ще до попереднього Патріарха Олексія, намагаючись отри-
мати признання, що московський патріархат чи по добрій 
волі, чи під тиском, приймав участь в насильній ліквідації 
нашої церкви, та відповідні вибачення. На жаль, позиція ро-
сійської церкви незмінна: їм нема за що виправдовуватись, 
той псевдо-синод 1946 року, на якому проголосувало більше 
200 священників, був абсолютно легальним. На їхню думку, 
люди самі хотіли перейти в московський патріархат. Не знаю, 
чи є якийсь спосіб донести до них правду, але ми роботи не 
припиняємо.

– Чому церква московського патріархату, навіть зараз, 
за умов військової агресії Росії, так вільно почуває себе 
на Галичині? 

– Бо ми дуже добрі люди.
– Наскільки буквально можна трактувати Біблію?
– Біблія – це Боже слово, яке розповідає нам про певні 

події у формі, яку ми можемо зрозуміти і прийняти, часто 
образно. До прикладу, Біблія каже, що Бог створив світ за 
шість днів, а науковці – що під впливом еволюції світ утво-
рився сам-собою за тисячі років. Це не правда, не міг він 
утворитись з нічого, його сотворив Господь, і тому все в руках 
Божих. Саме в цьому і полягає глибинний зміст. 

– Як УГКЦ відноситься до капеланства в медичних 
університетах?

– Ми працюємо над тим, щоб свій капелан був у кожній 
вищій школі. Переважно, це не штатний працівник, а свяще-
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ник, який приходить три-чотири рази на тиждень, на кілька 
годин, до якого молоді люди звертаються зі своїми релігійни-
ми проблемами, просять поради. Знову ж таки, ця посада, як 
і будь-яка інша, має певні критерії. Капелан повинен цікави-
тись медициною та біоетикою, мати життєвий досвід, який 
дозволить знайти спільну мову як зі студентом, так і з про-
фесором, кожному дати саме те, чого він потребує.

– Ваше Блаженство, як сучасній молодій людині в епо-
ху бурхливого розвитку техніки, інтернету і віянь заходу 
в плані сексуальної свободи все ж таки не втратити віру 
і залишитись істинним християнином?

– В першу чергу дитину, як я вже казав, потрібно вихову-
вати. Молоду людину потрібно виховувати. Від тієї самої 
миті коли вона відкриває очі та вперше бачить обличчя мате-
рі та батька. Це завдання батьків, вчителів, викладачів. Жоден 
професор не має права сказати: «Я передав знання про свій 
предмет, а інше – не моя справа». Ні! Кожен викладач повинен 
продовжувати, завершувати процес виховання, щоб молода 
людина не збилась з дороги за будь-яких обставин. Від цього 
залежить не лише розвиток однієї людини, а і майбутнє сус-
пільства. 

– Зараз все частіше обговорюється можливість пере-
ходу до Григоріанського календаря, щоб ми всі, римо- та 
греко-католики могли в один день святкувати найбільші 
релігійні свята християнського світу – Великдень і Різдво. 
Яка Ваша думка з цього приводу? 

– Це було б дуже добре, і, на мою думку, є справою часу. 
Митрополит Шептицький ще в 1927 році пропонував запро-
вадити Григоріанський календар, але тоді народ був проти. 
Можливо, тепер настрої змінилися. На прикладі своєї сім’ї 
можу сказати, що, коли моя мати, після смерті батька, пере-
їхала до Детройта, де Різдво і Великдень святкували за новим 
стилем, то сказала, що не відчуває жодного дискомфорту. 

– Як Ви прокоментуєте те, що в деяких церквах мона-
хині Святого Духу збирають гроші на радіо «Марія», а 
водночас ходять чутки, що воно належить леферистам, 
засновник руху яких в Україні, священик Василь Ковпак, 
був позбавлений сану?

– Треба бути надзвичайно пильними. По церквах часто 
збирають гроші для місіонерів, для тих, хто опинився в скрут-
ному становищі, але зустрічаються і зловживання. В даному 
випадку, гроші збирали на потреби людей, для яких більшість 
присутніх, знаючи, куди піде їх пожертва, не дали би і копій-
ки. Відповідальним за все, що діється в церкві, є Отець-Парох, 
і якщо він знав про це – то вина лежить на ньому, якщо не 
знав – має прийняти міри.

– Як відрізнити добру церкву від поганої, замаскованої?
– Перш за все, якщо у вас виникли якісь сумніви, можна 

звернутись в Єпископську канцелярію, вони володіють досить 
повною інформацією. Але переважно люди відчувають такі 
речі інтуїтивно, з перших своїх відвідин храму. Чи там хоро-
ша атмосфера, чи добре там почувається, чи навпаки, відчу-
ває дискомфорт. Коли починались оті всі ковпаківці, догна-
лівці, до мене приходили люди і говорили: «Знаєте, Владико, 
був я в тій церкві, і так там гарно отець проповідував, але 
щось там не так, не в порядку. І було не в порядку». Рано чи 
пізно будь-який обман вилазить на зовні.

– Чи потрібні Богові людські страждання, зокрема, 
страждання невиліковно хворої людини? Як греко-като-
лицька церква відноситься до евтаназії?

– Чи потрібні Богові наші страждання? Напевне, ні. Не 
Бог нам їх посилає, а ми самі спричиняємо їх своєю нероз-
важливістю, гріховністю, коли не слідуємо Божому Закону. 
Господь створив десять заповідей не для того, щоб помучити 
та обмежити людину, а щоб допомогти їй іти правильним 
шляхом. Евтаназію церква відкидає категорично – оскільки 
це не що інше, як самогубство. Людина приходить в цей світ 
не сама, а одержує рідкісний дар – життя від Господа Бога 
через своїх батьків, а отже не має права розпоряджатись ним 
на власний розсуд. Альтернативою для невиліковно хворих 

людей може слугувати паліативна медицина, яка полегшує їх 
страждання, допомагає віруючій людині підготуватись до 
переходу у потойбічне життя. А евтаназія – це брак віри, брак 
надії.

– Як УГКЦ ставиться до абортів за медичними пока-
зами? Чи можливий вибір між життям матері та дитини, 
та як в такій ситуації повинен поводитись лікар? 

– Це дуже болюче питання. Бувають різні ситуації, та жит-
тя і матері, і дитини цінне однаково. Не можна жертвувати 
одним заради іншого, не можна легковажити життям дитини, 
хоча іноді, яких би зусиль не докладали лікарі, врятувати її 
неможливо. Кожен окремий випадок треба розглядати інди-
відуально.

– Чи допустимою з точки зору церкви є трансплантація 
органів?

– Чому ні? Рятувати життя у такий спосіб цілком при-
пустимо, якщо немає шкоди для іншої людини. Я пам’ятаю 
випадок, коли в родині моїх знайомих для порятунку доньки 
мати віддала частину своєї печінки. Обидві живі і добре по-
чуваються.

– Чи доцільною є реклама ліків?
– Фатальна справа. Сучасні фармакологічні фірми хоч і 

додають в кінці фразу «Самолікування може бути шкідливе 
для вашого здоров’я», але все ж таки ставлять на перший план 
свої комерційні інтереси. В цій сфері не завадив би додатко-
вий контроль.

– Як на Вашу думку, чи актуальна в наш час клятва 
Гіппократа, може, варто замінити її присягою на Біблії?

– Оскільки в житті пересічної людини дуже багато зале-
жить від лікарів, то, на мою думку, в якій би формі не була 
висловлена клятва, головне – усвідомлювати, що медицина – 
не просто фах, а покликання, розуміти всю важливість того, 
що робиш, і робити це якнайкраще.

– Наука та фармацевтична індустрія рухаються вперед, 
проводиться багато досліджень, експериментів на твари-
нах. Наскільки це гуманно?

– Не можна забувати, що тварина – Боже сотворіння, зав-
давати їй біль без поважної причини, змушувати терпіти 
страждання – це гріх, а водночас наукові дослідження несуть 
прогрес, тому причини та підстави для використання експе-
риментальних тварин мусять бути дуже вагомими, а ставлення 
до них – максимально гуманним.

– Ваше Блаженство, наскільки доречно в медичних 
університетах поєднувати біоетику та філософію в єдину 
дисципліну?

– Біоетика у медичному університеті – це важливий пред-
мет для лікарів, адже вони можуть зрозуміти як потрібно по-
водитись та співпрацювати з колегами у тій чи іншій медич-
ній проблемі. Сьогодні наука розвивається дуже швидко, але 
часто разом з тим відходить від моральних принципів. Зав дання 
біоетики – не дати лікарю забути, що він, перш за все, люди-
на, і лікує таких самих людей. Філософія не може замінити 
біоетики. 

– Кого Ви могли б назвати «Лікарем з великої літери»? 
– Я зустрічав багато хороших лікарів, які дуже мені допо-

магали. Як приклад «Лікаря з великої літери» можу навести 
професора Мар’яна Панчишина, не лише великого фахівця, 
але і Велику Людину, який організував таємний медичний 
університет у Львові та впродовж тривалого часу лікував Мит-
рополита Андрея Шептицького, який останні п’ятнадцять 
років свого життя був прикутим до інвалідного візка.

– На завершення нашої розмови, чи не могли б Ви по-
ділитися рецептом Вашого оптимізму та позитивної енер-
гетики?

– Потрібно мати віру в Господа, плекати її. Пам’ятати, що 
ми не є володарями Всесвіту, а лише його жителями. Кожно-
го разу, коли читаємо молитви, звертаємось до Бога «Отче 
наш…», як заповів нам Ісус Христос, адже Господь направду 
для кожного з нас є Отець, який хоче своїм дітям лише добра.

Підготувала Олена АДАМОВИЧ

Зустріч з медичною громадою, в центрі по обидва боки від Блаженнішого його однокласники Юрій Шухевич та Борис Білинський

БУТИ ЛЮДИНОЮ!
Великому Українцю, 

Блаженнішому Любомиру Гузару

Він просто вмів «Бути Людиною» –
У вічі Господні задивленим,
Мав душу крилато-оголену,
Зсудомлену людськими болями,
Калічену «братніми» війнами,
В яких не ставали ми вільними...

В служінні народу розп’ятому
Давав на причастя лиш правду нам,
Своїми  незримими стигмами
Він скелі жалів наших здвигував,
Боровся  щосили зі скверною,
Щоб воля не була химерною,
Любов’ю  зціляв наші немочі
І вірив – Вкраїна розтемниться...

Владико, провіснику, пасторе,
Скажи  як  без Тебе не впасти нам,
Не зранити душі облудою?
Нагадуй з небес, що ми – люди є!
Наш світоче, сяй понад хмарами,
Молись там за душі затьмарені,
Щоб воля, віками омріяна,
У нас заіскрилась під віями!

Владико, Тебе не забудемо –
Бо люди ми!
              Люди ми!
                         Люди ми…

Наталя  Крісман
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Такий, вивірений часом 
і серцем, висновок 

зробила на тлі свого багато-
річного життєвого, лікарсько-
го та наукового досвіду, піз-
навши безліч країн світу, 
Заремба Євгенія Хомівна, 
академік АН ВО України, 
доктор медичних наук, заслу-
жений професор Львівського 
національного медичного 
університету імені Данила 
Галицького. І у цьому сенс її 
подальшого трудового зви-
тяжного життя! 

Наш сучасний, надто 
прагматичний світ спрямова-

ний, на жаль, на великі матеріальні потреби. Тягар щоденних 
проблем, стреси, які доводиться майже кожному відчувати на 
собі, роблять свою чорну справу. Але у світі не існує нічого 
більш цінного, ніж здоров’я людини. Щодня, щосекунди лі-
карі у нелегкому двобої з хворобами та смертю. І щоразу 
вони, відвоювавши чиєсь життя від страшної загрози, знову 
кидаються у бій – полегшують, знімають біль і страждання.

Ця коротенька преамбула, відома у медичному колі, під-
водить мене до основної теми, яка, на жаль, у пресі висвіт-
люється ще дуже скупо. Це проблема нашої української су-
часної медицини, яка нівелює в певній мірі заслуги медиків 
і більше схильна акцентувати увагу на недоліках у цій галузі. 
Незважаючи на тривожний для нашої України час, заангажо-
ваний у тривалий процес реформування, зокрема, медицини, 
сучасний момент не має права бути позбавлений прекрасно-
го людського почуття захоплення певними особистостями, 
вдячності за їх шляхетну працю.

Великий, потужний арсенал лікарів різного віку та про-
філю в поті чола трудиться в Україні і, зокрема, на теренах 
Бойківщини. Здавалось би, що етнографічний поділ тут ні 
при чому. Але я акцентую увагу саме на ньому, виходячи з 
тих міркувань, що ці райони України найбільш віддалені від 
великих міст, зокрема. Львова, а також всяка інформація туди 
доходить з деяким запізненням. Тому і їдуть лікарі на курси 
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підвищення кваліфікації найчастіше у Львівський національ-
ний медичний університет, який уже здавен став справжньою 
Меккою для тих, хто прагне вчитися та удосконалювати свої 
медичні знання. І в цьому справжнім науковим асом є кафедра 
сімейної медицини факультету післядипломної освіти ЛНМУ, 
яку очолює від 2005 року дійсний член АН ВО України, док-
тор медичних наук, професор Юліан Кияк, де працює і заснов-
ник кафедри доктор медичних наук, професор Євгенія За-
ремба. 

Кафедра сімейної медицини, одна із провідних кафедр в 
Україні, організована у 1983 році як кафедра терапії № 2 ФВЛ, 
а у 1996 році реорганізована в кафедру сімейної медицини 
професором Зарембою Євгенією Хомівною, яку вона очолю-
вала до 2005 року. Вивчивши досвід багатьох країн світу, про-
фесор Є.Заремба стала засновником Асоціації сімейних ліка-
рів в Україні Вона є автором майже тисячі друкованих 
наукових робіт, переважно з питань кардіології, ревматології 
та ендокринології, серед яких понад 40 монографій, наукових 
посібників і словників. У 2004 році обрана академіком Ака-
демії наук вищої освіти України. Євгенія Хомівна Заремба – 
дійсний член Європейської організації сімейних лікарів та 
Світової організації загальної практики сімейної медицини, 
член Європейського товариства кардіологів, віце-президент 
Асоціації сімейних лікарів України, президент Асоціації сі-
мейних лікарів Львівщини, голова Львівського обласного 
товариства кардіологів, керівник Львівського відділення 
АН ВО України, член вчених рад при Національній медичній 
академії ПО імені П.Л.Шупика, Львівського НМУ імені Да-
нила Галицького, член правління терапевтичного товариства 
України, Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка, член ред-
колегії багатьох фахових медичних журналів.

Академік АН ВО України, доктор медичних наук, заслу-
жений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького Заремба Є.Х. 
отримала багато почесних державних нагород: медаль ім. М.Д. 
Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я»; медаль «За успі-
хи в науково-педагогічній діяльності»; «Почесну відзнаку 
Великого князя Володимира»; орден «Мала срібна зірка» за 
відданість Батьківщині; нагороду імені Ярослава Мудрого; 
отримала дипломи за кращі підручники.

Перераховувати заслуги та досягнення Євгенії Хомівни 
Заремби можна до безконечності. Та в основі її лікарської і 

наукової діяльності крізь роки золотими віхами закарбувались 
самовіддане служіння людям, гуманне відношення до оточу-
ючого світу, прихильність до лікарів-колег, безмежна любов 
до України, всього рідного, відчуття поезії та гармонії життя.

І в цьому найбільша мудрість життя шанованої Людини – 
професора, академіка Заремби Євгенії Хомівни.

 

ПРИСВЯТА 
Євгенії Хомівні ЗАРЕМБІ

Серед шквалу повідомлень,
Серед віхол суєти
У душі нема заломлень
З вертикаллю висоти.

В білосніжному халаті,
З сяйвом вічним співчуття,
Завжди бажана в палаті
В боротьбі за майбуття.

Сяє зорями на вдачу,
Сіє світлом доброти,
Думку ж має бо гарячу
Благородної мети.

Усміхнеться – і зігріє,
Підійде – і щезне біль.
Де життя вже сила мліє,
Поселяє дух надій.

Хвилі втоми дні вінчають, 
Час гортає сторінки, 
День у день життя спасають –
Отакі міцні жінки!

Нам би світ їм прихилити,
Зняти біль душевних ран,
Маєм честь благословити
Праці їх величний стан.

Любов РУДАВСЬКА–ВОВК
 лікар, голова Всеукраїнського об’єднання 

 «Письменники Бойківщини»

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!

Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!
Читай свою газету 

«Народне здоров’я»,
пиши до неї, передплачуй її!
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 

30053
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«ÎÐÄÅÍ ÑÂßÒÎÃÎ 
ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍÀ»

Правлінням ГО «Україн-
ська ліга розвитку па-

ліативної та хоспісної допомо-
ги» (голова В.М.Князевич) 
встановлено відзнаку за гуман-
ність та милосердя «Орден 
Святого Пантелеймона».

Відзнака є громадською, 
має професійно-фахову спря-
мованість та присуджується за 
гуманістичну й шляхетну ді-
яльність у галузі охорони здо-
ров’я, спрямовану на духовний та фізичний розвиток україн-
ської нації і формування суспільства з високим духовно-мо-
ральним обличчям.

Відзнака вручається особам, які володіють високими про-
фесійними та духовно-моральними якостями й мають видатні 
виключні особисті заслуги у царині охорони здоров’я, а також 
у благодійній, гуманістичній та громадській діяльності. 

Кандидатами на отримання Відзнаки можуть бути грома-
дяни України, іноземці, особи без громадянства, незалежно 
від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, май-
нового стану, місця проживання тощо, які систематично за-
ймаються діяльністю, що позитивно впливає на свідомість і 
духовний та фізичний розвиток українського народу і держа-
ви в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я 
жителів України, виховує толерантне ставлення один до одно-
го, надихає на нові звершення задля загального блага. 

Витяг з Положення про Відзнаку

На захисті прав медиків
Комісія з питань соціального та юридичного 

захисту УЛТ надає консультативну допомогу 
членам товариства та всім потребуючим меди-
кам. Засідання комісії відбуваються щочетверга. 

Для довідок та попереднього запису зверта-
тись за телефонами 

096-569-14 -57 та (032) 270 -25 -79

Електронні координати 
УЛТ у Львові:

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

https://www.facebook.com/
groups/268403103363156

E-mail: ult1910@gmail.com
Офіційний сайт ВУЛТ: 

http://www.vult.org.ua



5×åðâåíü 2017 ðîêó

На одному із нещодавніх засідань Головної управи 
УЛТ у Львові обговорено перспективи співпраці 

щодо юридичних питань у галузі медицини з представни-
ками адвокатського об’єднання ІМУНІТЕТ. Про це при-
сутніх інформували керівник об’єднання, кандидат юри-
дичних наук Олена Радь та кандидат юридичних наук 
Роксолана Лемик. Було відзначено, що система охорони 
здоров’я перебуває у стані реформування, впровадження 
нового порядку фінансування, змін в організації та надан-
ні медичної допомоги, нових правил документообігу тощо. 
Це потребує постійного моніторингу та висококваліфіко-
ваної аналітики новинок законодавства та досвіду його 
застосування. 

Необхідною є концентрація уваги на запобігання юри-
дичним проблемам в процесі реалізації медиками їх про-
фесійної діяльності. Підвищення рівня правової освіче-
ності лікарів та участь компетентного юриста на ранній 
стадії правового конфлікту є запорукою його вирішення з 
мінімальними втратами. 

Одним із напрямків роботи «Імунітету» є правова ін-
формація для медиків. Як показує досвід, обмежена інфор-

мованість чи обізнаність створює 
несприятливі умови для роботи. 
Оскільки медична діяльність є од-
нією з найважливіших, рівень від-
повідальності медиків за її резуль-
тати є надзвичайно високим. Кожен 
громадянин України в межах своїх можливостей повинен 
долучатися до створення необхідної комфортної атмосфе-
ри здійснення медиком його призначення – надання ме-
дичної допомоги пацієнтам. 

Адвокати та консультанти адвокатського об’єднання 
«Імунітет» , що є науковцями Львівської правничої школи, 
пропонують освітні заходи за актуальними напрямками, 
керуючись принципом «Медична реформа: обізнаний – 
озброєний». Розглядаються форми реалізації медичної 
практики лікарем працівником; лікар підприємцем; лікарем 
управлінцем.

Роз’яснюються питання відповідальності лікарів: ци-
вільно-правової (в т.ч. майнової); кримінально-правової; 
дисциплінарної.

Йдеться і про страхові відносини в охороні здоров’я: 
при лікуванні застрахованого пацієнта; страхування про-
фесійної діяльності лікаря.

Також роз’яснюються правові аспекти біоетики, зокре-
ма, коли йдеться про медичну таємницю ( поняття, порядок 
розголошення та відповідальність). 

В рамках співпраці з закладами охорони здоров’я, гро-
мадськими організаціями лікарі мають нагоду скориста-
тися швидкою та безоплатною первинною юридичною 
допомогою за схемою 24/7. Вона передбачає надання від-
повідей на правові питання протягом однієї доби від звер-
нення; базову правову підтримку професійної діяльності 
лікаря; надання безоплатних первинних правових консуль-
тацій щодо вирішення медичних конфліктів; формування 
бази зразків та шаблонів правових документів, що забез-
печують провадження медичної практики.

Проводитиметься захист прав та інтересів медиків при 
досудовому вирішенні спорів; з представництва в суді та 

31 травня в Музеї історії медицини Галичини, що на Кар-
мелюка, 3, стався «Вибух». Члени УЛТ Львівщини, на чолі з 
президентом СФУЛТ Андрієм БАЗИЛЕВИЧОМ та своїм очіль-
ником Олегом ДУДОЮ мали зустріч з журналістом, письмен-
ником Остапом ДРОЗДОВИМ.

То була Восьма Дія І-Тренінгового Циклу «Вільна Люди-
на у вільній Країні» Платформи «Сходи в Майбутнє» за під-
тримки ЮріяФарм.

Нагадаємо, що львівські лікарі, активісти, достойники 
впродовж останніх півроку мали нагоду спілкуватися з тими, 
кого направду належить числити українською елітою, про-
відниками Духа: Мирославом МАРИНОВИЧОМ, верховним 
муфтієм мусульман України Саїдом шейхом ІСМАГІЛОВИМ, 
Борисом КУШНІРУКОМ, Юрієм МАКАРОВИМ, Олегом 
ЯСЬКІВИМ, Тарасом ВОЗНЯКОМ, Ігорем ДЕРЖКОМ.

Теперішня зустріч була особливою. Людина-Бренд Остап 
Дроздов нині в запиті. Його авторські телепрограми 
«DROZDOV» та «Прямим текстом» гострі, актуальні, цікаві. 
Перші особи Держави «пройшли через руки» пана Остапа, 
його своєрідний і неповторний поляроїд. Поза тим, О.Дроздов 
вийшов на всеукраїнський виднокіл в якості письменника, – 
відкритого, креативного, гострого, відвертого, – нещодавно 
вийшли з друку його роман-вибух «№1» і роман «№2». То ж 
усім учасникам зустрічі «Я з України» чи «Я українець» було 
цікаве спілкування з автором наживо.

 В чому сутність нашого земного життя, що має стати 
пріоритетом для України, зв’язок поколінь – ці та інші теми 
жваво обговорювалися в атмосфері зичливості та щирості. 
Голова УЛТ Львівщини спрямував бесіду в русло обговорен-
ня актуальних подій сьогодення, зокрема ситуації, яка скла-

лася на Сході України: які ризики найгостріші, які виклики 
найактуальніші, які напрями можливих розвитків подій, чи 
можна взяти за взірець схожі ситуації, які мали місце в Ні-
меччині, Литві тощо.

Загалом, того дня все було піднесено: і сам виступ-пре-
зентація, і знайомства під час підписання автографів на ав-
торських примірниках, і за філіжанкою кави біля каміна.

Зустріч вдалася. Кожен, хто її відвідав, збагатився і зі-
грівся. А наш колектив ще більше, ще краще згуртувався для 
майбутнього поступу. 

Власна інформація

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÇÀÕÈÑÒ ÌÅÄÈÊ²Â

органах влади; в реформуванні закладів охорони здоров’я; 
в організації кадрової роботи; при заснуванні медичної 
практики (розробка стратегії, реєстрація, підбір персоналу, 
ліцензування, юридичний супровід діяльності). 

Ще одним з напрямків діяльності адвокатського 
об’єднання «Імунітет» є участь в реалізації соціальних 
(громадських) ініціатив шляхом координації та участі в 
проектах, пов’язаних з впровадженням медичної реформи. 
Зокрема, нормативно-правових актів для органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, громадських є 
участь в реалізації соціальних (громадських) ініціатив 
організацій та закладів охорони здоров’я. 

Наприклад, на сьогоднішній день за координації «Іму-
нітету» активно реалізується спільний проект Львівської 
обласної державної адміністрації, Львівської обласної ра-
ди та Львівської бізнес-школи Українського католицького 
університету в сфері відбору управлінських кадрів у галу-
зі охорони здоров’я. Основними прогнозованими резуль-
татами проекту є: сучасні рамкові компетенції, якими до-
речно доповнити кваліфікаційні вимоги до кандидатів на 
посади керівників ЗОЗ; детальні рекомендації щодо про-
цедури відбору та оцінки кандидатів на управлінські по-
сади в сфері охорони здоров’я, які базуються на сучасних 
наукових досягненнях світового HR менеджменту; вне-
сення змін до Наказів Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни; впровадження результатів дослідження у практику.

Контактні телефони: 032-276-64-870: 050-370-81-80; 
097-332-97-05; 067-350-13-63. 

E-mail: imunitety@ gmail.com
Львів, вул..Туган-Барановського, 24. 79005.

Власна інформація

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

«ÂÈÁÓÕ» ÍÀ ÊÀÐÌÅËÞÊÀ, 3
 • Â³òàºìî

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå 
òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ â³òàº 
³ç 60-ð³÷÷ÿì äîêòîðà 

Áîãäàíà Ïîøèâàêà. 
Â³í â³äîìèé ë³êàð-îòî-

ðèíîëàðèíãîëîã âèùî¿ 
àòåñòàö³éíî¿ êàòåãîð³¿, çà-
â³äóâà÷ ËÎÐ-â³ää³ëó êîí-
ñóëüòàòèâíî¿ ïîë³êë³í³êè 
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³. Äîêòîð Ïîøè-
âàê ùåäðî ä³ëèòüñÿ ñâî¿ì 
âåëèêèì ïðàêòè÷íèì äî-
ñâ³äîì ç êîëåãàìè, º àâòî-
ðîì íèçêè íàóêîâèõ ïóáë³-
êàö³é, òðèâàëèé ÷àñ áóâ ÷ëåíîì àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëüâ³âùèíè. 
Âîäíî÷àñ â³í áåðå àêòèâíó ó÷àñòü â æèòò³ ìåäè÷íî¿ 
ãðîìàäè, ïðîÿâèâ ñåáå ÿê ÷ëåí Ãîëîâíî¿ óïðàâè ÓËÒ 
ó Ëüâîâ³, ÷ëåí êîì³ñ³¿ ç îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü (2002-
2006 ðð.). ßê ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë, â³í êîðèñòó-
ºòüñÿ çàñëóæåíèì âèñîêèì àâòîðèòåòîì ñåðåä êîëåã 
òà ïàö³ºíò³â. 

 Âåëüìèøàíîâíèé Êîëåãî! Ç íàãîäè Âàøîãî þâ³-
ëåþ ïðèéì³òü íàø³ ùèðîñåðäå÷í³, ñïîâíåí³ ëþäñüêî¿ 
øàíè òà ïîâàãè, ïðèâ³òàííÿ. Ñåðäå÷íî çè÷èìî Âàì 
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³ íà 
ìíîã³¿ ðîêè. 

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 унікаль-
не місто Львів – культурну столицю України, 
місто з багатою архітектурною та історичною 
спадщиною та добре розвинутою інфраструк-
турою, потужний науковий центр, відомий у 
світі туристичний осередок. Вашим партнером 
у плануванні наступної зустрічі у Львові готова 
стати «Агенція з підготовки подій» Львівської 
міської ради.

Довідки: info@lvivconvention.com.ua 
                 та ult1910@gmail.com
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гельських-Ковалів. Навчався у Львівській середній спеціалі-
зованій школі №4, музичній школі по класу фортепіано, ме-
дичному інституті. Здобув професію лікаря-хірурга і разом з 
дружиною Марією поїхав на роботу у місто Броди, де пропра-
цював 12 років. У червні 1986-го року був скерований на лік-
відацію аварії на Чорнобильській АЕС, де протягом 2 тижнів 
був лікарем-хірургом у Поліській ЦРЛ. З вересня 1986 року 
обіймав посаду головного лікаря районної лікарні у містечку 
Рудки на Львівщині. 

Проте адміністративна робота не приносила задоволення, 
покликання лікаря та любов до людей постійно повертали до 
медичної практики. Пройшов спеціалізацію з проктології та 
був переведений у Госпіталь інвалідів війни і репресованих. 
Один з перших у Львові розпочав офіційну приватну медич-
ну практику. До кожного пацієнта, не залежно від статусу та 
посади, підходив співчутливо. Завжди дотримувався того, що 
«пацієнта не повинно боліти. Тоді є довіра і можна якісно 
виконати свою роботу». Вважав амбулаторну проктологію 
перспективною галуззю медицини. Від червня 2006 року пра-

Любов ніколи не минає… 
(Святе письмо. «До Коринтян», 13 гл.).

Нещодавно Львівська обласна Асоціація медичних сес-
тер (ЛОАМС) відзначила свій 25-річний ювілей. Во-

на була створена 18 січня 2002 року. У 2004 році засновано 
суспільно-громадську науково-практичну газету ЛОАМС 
«Медсестра Галичини». 

Як вказано у Статуті організації, головною метою її ство-
рення було сприяння піднесенню ролі медичних сестер, сти-
мулювання та підйом їх професійного рівня, виховування у 
повазі до християнської церкви, сприяння катехізації сестрин-
ської справи та всієї системи охорони здоров’я; захист право-
вих, професійних, економічних, культурних та інших інтере-
сів медичних працівників 

Основними напрямками діяльності Асоціації є: сприяння 
проведенню наукових досліджень у медсестринстві з метою 
удосконалення професійної діяльності медичних сестер; здійс-
нення широкого співробітництва з іншими організаціями; сприян-
ня проведенню науково-соціологічних досліджень; сприян ня 
підготовці спеціалістів високої кваліфікації; проведення се-
мінарів, нарад, конференцій; видавнича діяльність; створен-
ня стипендіальних фондів та інших заохочень для навчання 
медичних сестер; співпраця із Асоціацією медсестер України, 
асоціаціями медсестер регіонів України та інших країн. 

Сьогодні у закладах охорони здоров’я Львівщини працю-
ють 24 082 молодших медичних спеціалістів, в т.ч. 18 368 
медичних сестер (з них 1422 сестри медичні ЗПСМ). В об-
ласті створено 67 районних та міських осередків асоціації, в 
яких нараховується 8571 медичних сестер – членів ЛОАМС. 
Члени Асоціації медсестер області активно приймають участь 
у проведенні атестації медсестер, організаційно-методичній 
роботі медсестринської служби області. 

Президентом Львівської обласної асоціації медичних сес-
тер є Ірина Шевчук, віце-президентом – головний позаштат-

ний спеціаліст Департаменту ОЗ ЛОДА з медсестринства 
Наталя Галапац. Наказом департаменту охорони здоров’я 
ЛОДА у 2017 році створено координаційну раду при головно-
му позаштатному спеціалістові-експертові з медсестринства. 

Головна управа асоціації налічує 16 заступників головно-
го лікаря з медсестринства, головних сестер медичних ЗОЗ 
області.

За час своєї діяльності ЛОАМС розроблені та впровадже-
ні «Тимчасові стандарти роботи медичних сестер Львівської 
області» (2007), «Збірник стандартів і технологій по інфек-
ційній безпеці, інфекційному контролю для медичних сестер 
(фельдшерів, акушерок) лікувально-профілактичних установ 
Львівської області» (2008), «Тимчасові стандарти роботи ме-
дичних сестер загальної практики сімейної медицини Львів-
ської області» (2009), «Методичні рекомендації “Оцінка якос-
ті прибирання та дезінфекції приміщень у ЛПЗ методом 
фізичного контролю”» (2010).

У 2013 році згідно наказу Департаменту ОЗ ЛОДА “Про 
впровадження протоколів медичної сестри (фельдшера, аку-
шерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медич-
них процедур та маніпуляцій” в області розроблено та впро-
ваджено в роботу відповідні «Локальні протоколи».

Головна управа та члени Львівської обласної Асоціації 
медичних сестер за сприянням Департаменту охорони здоров’я 
ЛОДА успішно реалізували Програму розвитку медсестрин-
ства України на 2005-2010 роки.

Протягом 2005-2010 років проведено експеримент з впро-
вадження вітчизняної моделі медсестринського процесу, роз-
робленої професором Марією Шегедин, та нових проектів 
медсестринської документації в практичну охорону здоров’я 
області. 

З метою ознайомлення з роботою медсестринських служб 
на місцях та надання організаційно-методичної допомоги, 
головним позаштатним спеціалістом Департаменту ОЗ ЛОДА 
з медсестринства та президентом ЛОАМС за період діяль-
ності асоціації проведено 181 виїзд у ЗОЗ області,якими охо-
плено всі ЦРЛ, обласні установи та ЛПЗ Львова. 

Медичні сестри Львівщини приймають участь у конфе-
ренціях по обміну досвідом роботи з медсестрами інших ре-
гіонів України, а також з колегами Польщі, Словаччини, Чехії, 
Німеччини (понад 30 конференцій). 

ЛОАМС тісно співпрацює з Асоціацією медичних сестер 
України, Департаментом ОЗ ЛОДА, Львівською обласною 
організацією профспілки працівників охорони здоров’я Украї-
ни, ЛНМУ ім. Данила Галицького, ВНКЗ ЛОР «Львівський 
інститут медсестринства та лабораторної медицини імені 
Андрея Крупинського», Львівським медичним коледжем піс-
лядипломної освіти, Українським лікарським товариством у 
Львові та іншими організаціями.

З метою підняття фахового рівня медич-
них сестер у ЛПЗ області поводяться науково-
практичні семінари, конференції, професій-
ні конкурси «Краща медсестра лікарні», 
«Кращий медсестринський пост», «Краща 
медсестра Львівщини».

Впродовж 2006-2008 років відбулося 
10 виїзних семінарів з презентацією вітчиз-
няної моделі медсестринського процесу у 
яких взяли участь 1100 головних та старших 
медичних сестер.

У 2006-2007 роках проведено 23 виїзні 
конференції: «Роль медичних сестер у роз-
витку лідерства в медсестринстві»; «Роль 
медичної сестри у профілактиці ВІЛ-
інфекції/СНІДу»; «Роль Асоціації медичних 
сестер у реалізації Програми розвитку мед-
сестринства України на 2005-2010 роки.

Відбулась презентація Проекту безпе-
рервного навчання медсестер «Підготовка 
кваліфікованих медсестер – важливий крок 

Приділяйте більше часу тим, кого любите, 
бо вони з вами не назавжди

20 квітня 2017 року, у віці 67 літ, відійшов до Господа 
львівський лікар Юрій Коваль. Нащадок давнього достойно-
го священичого роду Цегельських, він гідно продовжував 

родинні традиції, вірно служив 
Богові та людям. Був дуже ро-
динним, підтримував теплі 
стосунки з чисельними члена-
ми розгалуженого роду. Це 
була шляхетна людина, любля-
чий коханий чоловік, татусь, 
дідусь, інтелігентний, високо-
освічений, жертовний лікар. Як 
сумлінний і талановитий фахі-
вець самовіддано допомагав 
усім потребуючим, ніколи не 
відступав перед труднощами.

Юрій-Володар народився 
20 березня 1950 року у місті 
Львові у славній родині Це-
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до високоякісного обслуговування пацієнтів», який впрова-
джено на базі Жовківської ЦРЛ

Впродовж 2009-2011 років проведено 12 виїзних міжра-
йонних та обласних науково-практичних сертифікованих се-
мінарів для заступників головного лікаря з медсестринства, 
головних / старших медсестер на тему: «Управління якістю 
роботи медсестринської служби закладів охорони здоров’я», 
в яких взяли участь 660 спеціалістів.

У 2012-2014 р.р. відбулося 11 виїзних міжрайонних та 
обласних науково-практичних сертифікованих семінарів “Пра-
вові та етико-деонтологічні аспекти в роботі медичних сестер 
закладів охорони здоров’я” за участю 740 медичних сестер.

За час від 2014 року проведено 27 занять в групах та 11 ви-
їзних навчальних семінарів згідно Навчально-освітньої Про-
грами для медичних сестер «Висококваліфіковані медичні 
сестри – запорука якісного медичного обслуговування насе-
лення» та відповідного наказу департаменту ОЗ ЛОДА.

У них взяли участь 3609 медичних сестер, фельдшерів, 
акушерок області, які одержали сертифікати департаменту 
ОЗ ЛОДА та Львівської обласної асоціації медичних сестер.

Щорічно за підтримки ЛОАМС в області проводиться 
урочисте святкування Всесвітнього дня медичної сестри. По-
чинаючи від 2006 року до Всесвітнього дня медсестри в об-
ласті було проведено п’ять конкурсів «Краща медсестра 
Львівщини» (2006, 2008, 2010, 2012, 2016 рр.) Переможці 
обласних конкурсів прийняли участь у 10-ти Всеукраїнських 
конкурсах професійної майстерності «Ескулап-професіонал».  

У 2015 році з нагоди Міжнародного дня медичної сестри 
в області проведено конкурс на кращий відеосюжет «Медична 
сестра – це звучить гордо» в якому взяли участь 27 закладів 
охорони здоров’я області.

За ініціативи Всеукраїнської Асоціації медичних сестер 
України та громадської організації Служби організації інфек-
ційного контролю (СОІК) для забезпечення високого рівня 
гігієни в лікувальних установах України, профілактики про-
фесійного захворювання медичного персоналу, запобігання 
розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій, економії 
коштів лікувальних установ в Україні стартував проект «Чис-
та лікарня – безпечна для пацієнта». Львівська обласна асо-
ціація медичних сестер прийняла активну участь у даному 
проекті: за період 2012-2016 рр. в області такий статус одер-
жали 58 відділень, 18 ЗОЗ, з них 11 закладів мають статус, 
який поширюється на увесь заклад.

Інформація надана ЛОАМС

цював хірургом-проктологом у Львівському Міжрегіональ-
ному Центрі реабілітації інвалідів. З травня 2011 року – у 
Медичному центрі Святої Параскеви. 

Співпрацював зі Словацькою фірмою «Тендем». Оволодів 
ексклюзивним малоінвазивним методом лікування геморою 
в амбулаторних умовах, проводив навчання лікарів по всій 
Україні. Брав участь у медичних конференціях, спеціалізова-
них медичних виставках, був учасником 1-го Установчого 
(2003), 2-го (2006) та 3-го (2010) з`їздів колопроктологів Укра-
їни, міжнародних симпозіумів (2005р. Прага; 2006р. Люблін, 
Польща). Контактував із спеціалістами з Австралії, США, 
Ірландії, Польщі, Чехії, Франції, Словаччини, Бельгії. Був 
членом обласного хірургічного товариства.

Як справжній патріот України, доктор Ю.Коваль був вель-
ми активним у громадському житті. Брав безпосередню участь 
у багатьох національно-значимих акціях – політичних, як член 
Народного Руху, та культурно-просвітницьких, очолюючи 
осередок товариства «Просвіта» у госпіталі. Як добрий хрис-
тиянин провадив здоровий і праведний спосіб життя, дотри-
муючись справжніх духовних цінностей. Був членом Україн-
ського Лікарського Товариства у Львові від часу його відро-
дження.

Юрій Коваль відійшов до Господа у Великодній час, коли 
благодатно єднається земне й небесне. Нам він залишив світ-
лий спогад та добрий приклад. То ж пам’ятаймо його! 
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На засіданнях Головної управи, в т.ч розширених – за 
участю представників первинних осередків, триває 

обговорення актуальних питань соціального та юридичного 
захисту працівників охорони здоровя.

 Відповідно до статті 1 Конституції України «Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава». Відповідно до статті 3 Конституції України «права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави», а стаття 8 Консти-
туції України гласить, що «в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права». Тому ще одним актуальним питанням є 
те, що сьогодні влада не виконує положення статті 47 Кон-
ституції України, відповідно до якої «кожен має право на 
житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин 
матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність 
або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального 
захисту, житло надається державою та органами місцевого 
самоврядування безоплатно або за доступну для них плату 
відповідно до закону».

Працівники системи охорони здоров’я отримують настіль-
ки мізерну заробітну плату, що не можуть побудувати житло 
чи придбати його у власність. Таким чином, медичні праців-
ники потребують соціального захисту, житло їм має надава-
тися державою та органами місцевого самоврядування без-
оплатно або за доступну для них плату.

Відповідно до пункту і) статті 77 Закону України «Осно-
ви законодавства України про охорону здоров’я» “медичні і 
фармацевтичні працівники мають право на пільгове надання 
житла”. Міністерство охорони здоров’я України також підтри-
мує віднесення медичних і фармацевтичних працівників до 
переліку осіб, які мають право на позачергове забезпечення 
житлом (лист МОЗ від 13.08.2015 року №11.02-13/20/Ш- 
7719/8840-зв).

Українське лікарське товариство у Львові погоджується з 
цією позицією Міністерства охорони здоров’я України та ке-
руючись статтями 1, 3, 8, 47 Конституції України, пунктом і) 
статті 77 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», вимагатиме від керівництва держави від-
несення медичних і фармацевтичних працівників до переліку 
осіб, які мають право на позачергове забезпечення житлом.

Останнім часом актуальною проблемою стало звинува-
чення лікарів у корупції через отримання так званої «неправо-
мірної вигоди» від пацієнтів. УЛТ у Львові, як і вся медична 
спільнота, глибоко стурбоване таким становищем, оскільки 
в більшості випадків при цьому виявляється недотримання 
гарантованих Конституцією прав людини. Такі випадки ши-
роко розголошуються в засобах масової інформації й пре-
зентуються суспільству як успішна боротьба з корупцією в 
медичній галузі. Серед обвинувачуваних лікарів значну час-
тину становлять висококваліфіковані фахівці, а також медики 
з активною громадянською позицією, а звинувачення їх у 
корупції в більшості випадків не знаходять свого остаточно-
го підтвердження. Водночас, у засобах масової інформації все 
більших обертів набирає кампанія по дискредитації професії 
лікаря, формується збірний образ лікаря як здирника й хабар-
ника. Такий стан речей викликає справедливе обурення серед 
медичних працівників, які чесно виконують свій професійний 
і громадянський обов’язок. Хочемо нагадати, що медики бу-
ли активними учасниками Революції гідності, а значна час-
тина медпрацівників в різній формі приймає активну участь 
в АТО. Не можна погодитись із узагальненням подібних зви-
нувачень, бо в медицині, як і в інших сферах, є здирники, з 
якими треба боротись, водночас не кидаючи тінь на всіх ме-
диків, в тому числі шляхом провокування. УЛТ всіляко на-
магається добиватись безумовного виконання лікарями засад 
«Етичного кодексу лікаря». 

На сьогоднішній день держава не створила повноцінних 
умов для функціонування медичної галузі. Зарплата лікаря в 
Україні є найнижчою в Європі й складає в середньому від 
3000 до 5000 гривень, що є менше, ніж 200 $. Така жалюгід-
на заробітна плата не дозволяє лікарям гідно забезпечити іс-
нування власних родин та здійснювати повноцінний профе-
сійний розвиток. Незадовільне фінансування медичної 
галузі в Україні, мізерна оплата праці медичних працівників 
робить неможливим якісне надання медичної допомоги на-
селенню, є першопричиною розвитку корупції у верхах.

У той же час медична громад-
ськість ставить справедливе запи-
тання щодо подвійних стандартів 
правоохоронних органів під час 
оцінки невизначеного походження 
багатомільйонних статків можно-
владців, які були заявлені під час 
Е-декларування, та щодо тракту-
вання «неправомірної вигоди» лі-
карів.

Для запобігання подальшого 
руйнування медичної галузі, по-
передження відтоку кваліфікова-
них лікарів за кордон УЛТ в важає 
необхідним невідкладно розпочати дієве реформування ме-
дичної галузі з метою покращення медичної допомоги на-
селенню і забезпечення гідної оплати медичних працівників. 
Вже цього року медичним працівникам слід встановити на-
лежну оплату праці – не меншу середньої в промисловості 
України; забезпечити поступове підвищення до 2020 року 
розміру заробітної плати до 10 мінімальних заробітних плат 
для медсестри без категорії та стажу роботи з відповідним 
підвищенням заробітної плати усіх інших категорій медичних 
працівників.

Не менш важливим є розпрацювання правових механізмів 
юридичного захисту медиків від звинувачень у корупції через 
отримання від пацієнтів тієї чи іншої подяки, в т.ч. матері-
альної, добровільно ініційованими самими пацієнтами. Вва-
жаємо за актуальне виключити із правових документів ква-
ліфікацію цього, як поняття корупційних дій.

УЛТ у Львові з активною участю медичної спільноти ра-
зом із юристами продовжує роботу над підготовкою відпо-
відних звернень до владних структур із вказаними вимогами 
та пропозиціями. Стараємось залучити до цього як членів 
товариства, так і якомога більше медиків, бо лише при на-
явності соціальної активності кожного із нас зможемо захис-
тити свої права. Як заповідав Світлої пам’яті Блаженніший 
Любомир Гузар, лише спільними зусиллями, «тільки завдяки 
повсякчасній праці та активності кожного досягнемо кращо-
го життя, бо на вербі грушки не вродять».

Василь ШТИБЕЛЬ – член ГУ УЛТ,
Голова комісії з реформування охорони здоров’я 

Спливає час – минають роки, віки, а боротьба за Неза-
лежність України триває. На жаль у цій боротьбі гинув 

та гине цвіт нашої молоді. Згадаймо!
Гора Маківка на Сколівщині, де здобули собі безсмертну 

славу Українські Січові Стрільці. Тут з 29 квітня по 2 травня 
1915 року московське військо вирішило проривом створити 
собі прямий шлях на Угорщину. Російські частини декілька 
разів атакували австрійців і навіть почали отримувати тим-
часову перевагу. Тоді проти них виступила півтора куреня 
Українських Січових Стрільців і один стрілецький курінь. 
Битва за гору Маківку увінчалася успіхом усусів, але загину-
ло 42 молодих бійців і 76 було поранено.

Крути – кривава сторінка нашої історії. Це символ нашої 
вічної непідготовленості, самотності перед лицем фатальної 
небезпеки. Центральна Рада в грудні 1917 року вислала на 
оборону важливого залізничного вузла Бахмач старший курс 
першої юнацької військової школи імені Б.Хмельницького в 
складі 4-х сотень (це 600 юнаків), а в січні 1918 року на стан-
цію Крути на підмогу їм юнакам надіслано студентський сі-
човий курінь (130 юнаків). Тоді у бою під Крутами загинуло 
250 юнаків і студентів, 32 потрапили в полон, із них 28 були 
замордовані більшовиками, зазнавши неймовірних страждань.

“Процес 59-ти” (“процес екзекутиви ОУН”) – це велике 
політичне судилище 15-18 січня 1941року у Львові. Тоді перед 
радянським судом постали 59 молодих українців, переважно 
студентів вищих навчальних закладів Львова і серед них 8 сту-
дентів медичного інституту. Їх обвинувачували у причетнос-
ті до ОУН та антирадянській діяльності, декого засудили до 
смертної кари. У серпні 2012 року у приміщенні адміністра-
тивного корпусу Львівського національного медичного уні-
верситету ім. Данила Галицького встановлено меморіальну 
таблицю на честь борців за самостійність України.

І сьогодні триває смертельна боротьба за нашу незалеж-
ність, свободу – знов гине нашу славна молодь – “Небесна 
сотня”, героїчні воїни АТО кладуть своє життя за майбутнє 
України. У роздумах про них кожен українець повинен за-
питати себе: «Що я зробив для своєї Держави? Чи стояв осто-
ронь, чи не зрадив її навіть своєю байдужістю?!»

Ця розповідь про одного з тих, хто віддав своє життя у цій 
смертельній боротьбі ще на далеких підступах до здобуття 
Незалежності. Це історія молодої людини, майбутнього ліка-
ря – Романа Канича. Його покоління разом з дорослими стало 
на шлях боротьби за споконвічні права свого народу. І далеко 
не кожен розуміє, яка відповідальна роль була покладена на 
учасників Визвольних Змагань 40-х років. Оточене з усіх сто-
рін ворогами оунівське підпілля боролося за свою свободу, 
на боротьбу з ворогами згуртувалася краща молодь і серед 
неї був Роман Канич, підпільним псевдо якого було «Сокіл».

На львівському передмісті Кривчиці є вулиця Утіхи, де 
жила родина Каничів. Щасливі батьки мали троє діточок: 
старшого Романа, дочку Анну і молодшого Святослава.

Роман народився 7 вересня 1922 року у родині, де пану-
вали шляхетні принципи християнської етики і моралі. Бать-
ко – колишній офіцер австрійської армії, працював експеди-
тором у приватній фірмі. Мати – пані Настуся-Туся після 

смерті батька з 12 років виховувалася у родині відомого в 
Галичині доктора Броніслава-Якова Овчарського, особистого 
лікаря Івана Франка. Від своїх опікунів вона перейняла і зго-
дом передала своїм дітям любов до книжки, поезії і до рідно-
го народу. Від батька діти перейняли працьовитість, благо-
родність, патріотизм.

Доктор Б. Овчарський та його дружина пані Ірина до кін-
ця свого життя залишилися добрими друзями родини Каничів.

Роман навчався в гімназії, а в 1940 році, вже за радянської 
влади, закінчив школу і за порадою доктора Б.Овчарського, 
який прагнув бачити його своєю гідною зміною, поступив у 
Львівський медичний інститут

Роман був струнким, красивим юнаком з глибоким по-
глядом синіх очей і завжди привітною посмішкою. У 1944 р. 
вже був останній семестр навчання. На Кривчицях, на вулиці 
Утіхи всі сусіди величали його “доктором” цілком заслужено, 
бо всі користувалися його лікарськими порадами, не зважа-
ючи на відсутність диплому. Однокурсники Романа називали 
його ‘‘ходячою енциклопедією”, він умів об’єднувати навко-
ло себе людей, був лідером у товаристві, життєрадісним, гу-
манним, принциповим. Працьовитий, відданий справі Роман 
вимагав цього і від інших, був непримиренний до найменшої 
фальші та облуди. Прикладом для нього був доктор Б.Овчар-
ський, який вводив його в курс всіх медичних новин, переда-
вав свій багаторічний досвід, пишався ним і називав своїм 
онуком. Важко уявити, як пережив би він трагічну смерть 
Романа, який загинув на рік пізніше після смерті свого доб-
розичливця.

Особистий приклад та ті знання, які давав Романові його 
чудовий наставник, були неоціненними. Адже доктор Овчар-
ський був меценатом, всіляко сприяв громадському та куль-
турному житті українців Львова, допомагав художникам Со-
сенку, Гецу, надавав допомогу в будівництві закладу першої 
станції швидкої медичної допомоги (де тепер знаходиться 
управління пожежної охорони на вулиці Підвальній).

Девізом Броніслава Овчарського було: “У багатого хоча 
візьму – убогому даю!”. Він допомагав бідним студентам, 
часто їх годував, одягав, запрошував додому, де відкривав 
шафу і просив вибрати що кому підходить з одягу, бо, як за-
значав, “я поправився і вже не влажу”.

Ніхто із домашніх не здогадувався, що медицина для Ро-
мана – це тільки частина його життя, бо вже довший час він 
провадив важку щоденну підпільну боротьбу з окупаційною 
владою в лавах ОУН. Сьогодні тільки невелика частина на-
шого суспільства може собі уявити небезпеку, яка на кожному 
кроці підстерігала підпільників. Підпільна боротьба, підпіль-
на преса, кожна листівка, нестача медикаментів, збір коштів 
могли завершитись смертним вироком. Війна поволі добігала 
кінця, але над мирним населенням, особливо українською 
інтелігенцією, знущалися, як гітлерівці, так і АК-івці, а також 
більшовицькі загони. Український народ змушений був за-
хищатися, посилити збройну боротьбу, і, згодом, загони УПА 
зайняли не тільки Західну Україну, але й поширилися на її 
центральну частину. Частина Львівського підпілля готувалася 
до відходу в Карпати, де відділи УПА вели збройну боротьбу 
з численними ворожими угрупуваннями.

Де війна – там поранені, а, 
отже, там була необхідна ме-
дична допомога. Роман – “Со-
кіл” теж готувався зі своїми 
друзями до відходу в гірські 
райони. Вже відбулися необхід-
ні приготування, визначено 
день відходу, але жорстока до-
ля розпорядилася по своєму, 
перекреслюючи всі задуми і 
плани молодого підпільника.

7 березня 1944 року ввечері 
до дому Романа прийшла мо-
лода жінка, що відрекоменду-
валася донькою хворого батька, 
який виписався з лікарні, але 
стан його погіршився і вона 
просить йому допомогти. Роман зібрав свій медичний саквояж, 
сів у авто, яке чекало на вулиці Утіхи. Машина виїхала зі 
Львова в передмістя Збоїска неподалік Полтви, де їх зустріло 
4 осіб, двоє з яких були одягнені в німецькі мундири Вони 
попросили його вийти з машини для перевірки документів. 
Доктор вийшов з авто, а жінка залишилися в машині, і тут 
пролунало два постріли. Тіло вбитого Романа кинули в Полт-
ву. Мимовільними свідками цієї трагедії стали дві жінки, зав-
дяки свідченням яких тіло загиблого витягли з річки і повідо-
мили родину Каничів.

Похоронили вірного сина України на Личаківському кла-
довищі. Тільки після смерті Романа від його друзів сім’я ді-
зналася, що він приймав участь у порятунку людей переслі-
дуваних гестапо, в тому числі євреїв.

Минуло багато років від цієї жахливої події, коли обірва-
лось життя Романа – «Сокола». 

Колись Роман своїй сестрі Анні вписав у пам’ятний зошит 
слова Івана Франка, які стали його дороговказом в її житті: 
“Лиш борися, не мирися,\Радше впадь, а сил не трать,\Гордо 
стій і не корись,\Хоч пропадь, але не зрадь!”

Я дуже вдячна пані Анні Канич, сестрі Романа за надання 
інформації про героя цієї розповіді. Пані Анна – відома львів-
ська письменниця, поетеса, член спілки письменників Украї-
ни, заслужений діяч мистецтв України, кавалер ордена Анни 
Ярославни. Низка її поезій покладено на музику знаними 
українськими композиторами А. Кос-Анатольським, В. Іва-
сюком, І. Білозіром, О. Олексій та іншими. Її пісні виконува-
ли і виконують чимало відомих артистів, серед яких Оксана 
Білозір, Іван Мацялко, Марія Шалайкевич, а також ансамблі 
“Ватра”, ”Смерічка”, ”Орфей”. Братові Романові вона при-
святила один із своїх поетичних творів, де є такі рядки: «Лі-
щину дитям посадив біля хати,\ І вийшла до нього усміхнена 
мати.\Зростала… до неба спиналась ліщина-\Тепер жива 
пам’ять про вбитого сина!»

Молодший брат Романа Святослав – заслужений тренер 
України з футболу. 

Жертовне життя окремих людей, а особливо таких, від-
важних «Соколів», яким був герой моєї розповіді студент–ме-
дик Роман Канич, складає золоті сторінки нашої історії, є 
взірцем для сучасних його молодих ровесників. 

Вічна пам’ять і Слава всім, хто склав свою голову за волю 
України!

Л. Гоцко-Ней, Почесний член УЛТ 

 • Âîíè çäîáóâàëè Íåçàëåæí³ñòü 
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ковано створення бібліотеки, 
яка невдовзі вже налічували 
декілька сотень журналів та 
книг. Як у професійній, так і 
у громадській роботі професор 
Лоба був вимогливим до колег, 
але насамперед у всьому по-
казував їм приклад власної 
жертовності. До кожної окре-
мої справи він ставився над-
звичайно відповідально, робив 
все не лише своїм розумом, а 
й серцем.

Перебуваючи в зарубіжних 
відрядженнях, професор Лоба 
бачив, яке широке поле діяль-
ності мають тамтешні Лікар-
ські палати і чітко уявляв собі 
всі можливі перспективи організації Лікарської палати в Украї-
ні. Як Голова товариства він всебічно зміцнював його зв’язки 
із Всеукраїнським лікарським товариством та Світовою фе-
дерацією українських лікарських товариств.

Професор Михайло Лоба передчасно відійшов у засвіти 
на 60 році життя 17 серпня 1997 року та знайшов вічний спо-
чинок на кладовищі рідного села Шоломия. Причиною смер-
ті стало зараження гепатитом під час операції трансплантації 
нирки.

 Життєвий шлях Михайла Лоби був нелегким, сповненим 
самовідданої праці та самопосвяти. Посмертно у 2010 році 
йому було присвоєно звання Почесного члена УЛТ у Львові 
«за вірність принципам християнської моралі, високий про-
фесіоналізм та патріотизм». Він був справжнім Українським 
Професором, який увійшов в історію української медицини, 
прославив львівську медичну наукову  школу.

Любов Гоцко-Ней
Почесний член УЛТ у Львові
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Він народився 30 червня 1937 року у багатодітній се-
лянській родині в селі Шоломия поблизу Львова. За 

поширеним галицьким звичаєм отримав подвійне ім’я Ми-
хайло-Петро. Був наймолодшим і дуже рано залишився кру-
глим сиротою. Однак, добре вчився і після закінчення сільської 
школи успішно став студентом Львівського медичного інсти-
туту. У 23-річному віці отримав диплом з відзнакою та 8 років 
пропрацював хірургом у районній лікарні, а згодом у 1968-
1970 ро ках навчався у клінічній ординатурі кафедри шпиталь-
ної хірургії «Аlma mater». Так почалось його сходження до 
висот медичної науки, яке увінчалось створенням професором 
Михайлом Лобою Львівської наукової школи ангіохірургії. 

У 1974 році доктор Лоба захистив кандидатську дисерта-
цію, а в 1989 докторську і ще через рік був обраний профе-
сором кафедри шпитальної хірургії ЛНМУ. Тематика його 
наукових пошуків, відображена в майже півтори сотні публі-
кацій, була доволі широкою: гостра та хронічна ішемія ниж-
ніх кінцівок, артеріальні аневризми, лімфатична едема, хро-
нічна вісцеральна ішемія і синдром ендотоксемії у пацієнтів 
із перитонітом, ішемією та діабетом, хімічні опіки шлунка. 
Як вчений, професор Лоба мав надзвичайно високий авто-
ритет не тільки серед науковців пострадянського простору, а 
й серед закордонних колег у багатьох країнах світу. Він був 
обраний членом Міжнародної колегії хірургів. Вчений заохо-
чував своїх молодших колег до вивчення іноземних мов, а 
тих, кому доводилось побувати на стажуваннях чи у наукових 
відрядженнях заграницею, закликав популяризувати набуті 
там знання та передовий досвід практичної роботи. 

Попри надзвичайно велику зайнятість хірургічною робо-
тою та науковими дослідженнями, Михайло Лоба, взявши 
активну участь у відродженні УЛТ у Львові, жертовно по-
ринув у громадську роботу. Йому були притаманними такі 
риси як багатогранність, організаторський хист, лідерські 
якості, працелюбність, наполегливість та динамізм. Він був 
членом Головної управи товариства від 1992 року, очолив 
його в 1994 році та зістав переобраним і на наступну каденцію 
у 1996 році. У 1995 році професор Лоба став дійсним членом 
НТШ, плідно працював у його Лікарській комісії. За час його 
головування різко зросла кількість членів УЛТ, відбулось ре-
формування первинних осередків, удосконалено Статут то-
вариства, активно проводилась робота щодо створення пам’ят-
ника Мар’янові Панчишину. Було акцентовано на консоліда-
ційних засадах співпраці між товариством, клінічними 
закладами та НДІ, члени Управи брали участь в роботі роз-
ширених колегій обласного управління охорони здоров’я, у 
кожній атестаційній комісії був представник УЛТ. Проводились 
виїзди в райони області науковців з доповідями з актуальних 
проблем медицини. У 1994 році за його ініціативою було роз-
почато роботу постійно діючого консиліуму для надання до-
помоги силами провідних фахівців різних галузей медицини 
у важких та складних клінічних випадках. Також було розпо-
чато проведення безкоштовних юридичних консультацій для 
медиків Активно працювала видавнича комісія, якою було 
подано до друку та опубліковано близько 50 наукових праць, 
під її егідою видано декілька монографій та підручник, а при 
музеї історії медицини Галичини ім. М.Панчишина започат-

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

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ

Основним наміренням є молитва за пацієнтів, 
потребуючих зцілення. 

Запрошуються також всі бажаючі, незважаю-
чи на конфесійну приналежність. 

Молитовні зібрання відбуваються у перший 
понеділок місяця від 17.15 до 18.00 год. 

і передбачають у своїй програмі:
• коротка духовна наука
• роздуми і молитва в тиші
• молебень біля мощей бл. Миколая Чарнець-

кого (можна подавати імена пацієнтів)
Є можливість залишитися на Святу Літургію, 

яка розпочинається о 18.00
Адреса:
церква св. Йосафата
вул. Замарстинівська, 134
м. Львів, 
тел. 231-85-35,         моб. 098-25-35-068 
Онлайн: http://www.cssr.lviv.ua/translyatsiya/
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01 – Всесвітній день  захисту дітей

14 – Всесвітній день донора крові

18 – День медичного працівника 

26 – Міжнародний день боротьби 
з наркоманією

Відомості про вказані дати 
ВУЛТ рекомендує 

поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

 • Òî÷êà çîðó

ÐÅÔÎÐÌÀ Ï²ÄÄÀªÒÜÑß 
ÊÐÈÒÈÖ²

 

Голова Вільної профспілки медиків України Олег Па-
насенко вельми критично оцінює реформування сис-

теми охорони здоров’я. «Реформа первинної медичної допо-
моги в редакції МОЗ, згідно з якою лікар повинен укладати 
договори в середньому із двома тисячами пацієнтів, це зви-
чайний фейк. При цьому лікар працюватиме хіба цілодобово, 
без вихідних, що є порушенням не лише трудового законо-
давства, а й суперечить здоровому глузду». Така реформа, на 
його думку, веде до катастрофи в медицині. У цих реформа-
торських планах передбачено, що лікарю платитимуть за 
кожного пацієнта 210 грн., але хто оплачуватиме працю са-
нітарок, прибиральниць та іншого допоміжного персоналу? 
У місцевої влади не вистачає коштів на оплату величезних 
комунальних тарифів у ЗОЗ, тож можна очікувати скорочен-
ня їх мережі.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

«ÇÄÎÐÎÂÈÉ Ë²ÊÀÐ - 
ÇÄÎÐÎÂÀ ÍÀÖ²ß»

Під таким гаслом впродовж вже декількох років на-
передодні свого професійного свята медики Львова 

проводять забіги, які ініційовані УЛТ. Забіги відбуваються у 
мальовничих львівських парках, таких як «Знесіння», «По-
гулянка». Цього року він буде проведений на території парку 
«Високий замок». Стартуватимуть окремо чоловіки та жінки 
на дистанції 2 кілометри, а також діти на 0,5-кілометровій 
дистанції. Всі учасники перед забігом пройдуть лікарський 
контроль. Переможців відзначать призами, діти отримають 
цікаві подарунки. Забіг супроводжується мистецькими захо-
дами. Та найголовнішим є те, що таким чином реально про-
пагується роль  фізичної культури у збережені здоров’я. 

 • ²ñòîð³ÿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè: Ïîñòàò³

Â²Í ÁÓÂ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÌ ÏÐÎÔÅÑÎÐÎÌ
Äî 80-ð³÷÷ÿ Ãîëîâè ÓËÒ ó Ëüâîâ³ (1994-1997) 
ïðîôåñîðà Ìèõàéëà Ëîáè

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÀÊÖ²ß «ÇÄÎÐÎÂÅ 
Ì²ÑÒÎ» ÒÐÈÂÀª

У Львові продовжуються вже традиційні масові про-
філактичні акції. Нещодавно пройшли «Дні виявлен-

ня та профілактики артеріальної гіпертензії». Наприкінці 
травня стартувала акція з виявлення цукрового діабету та 
захворювань легень. На вулицях міста у спеціально обладна-
них «наметах здоров’я» та у поліклінічних закладах всім ба-
жаючим виконують глюкометрію, а в пересувних флюорогра-
фічних кабінетах обстежують легені. Під час минулих подібних 
заходів серед багатьох тисяч обстежених підвищений рівень 
цукру в крові було виявлено майже у 10% осіб.

Про доцільність таких масових профілактичних заходів 
та їх високу ефективність красномовно свідчить те, що як 
відзначив міський голова Андрій Садовий, при середній три-
валості життя в Україні 67 років, цей показник серед львів’ян 
становить 71 рік!

Власна інформація

Колектив комунального закладу Львівської 
обласної ради Львівська обласна дитяча клінічна 

лікарня «ОХМАТДИТ», лікарняний осередок 
Українського лікарського товариства у Львові, 

Вільна профспілка ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» вислов-
люють співчуття лікарю дитячому отоларингологу

Газазяну Роберту Хачатуровичу
і поділяють з ним горе та глибоко сумують 

з приводу передчасної смерті
його сина.

Нехай милосердний Господь упокоїть душу 
у Своїх Небесних Оселях, там, 

де спочивають праведні.

Вічна Пам’ять!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

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 Зеновію Масному 
(+380502218358).

Також оголошується передплата на елект-
ронний варіант газети «Народне здоров’я». 
Вартість передплати до кінця цього року ста-
новить 2 грн. на місяць. Ви зможете отриму-
вати 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
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