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У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2 – Боремося за права 
медиків

3 – Лікарі і духовність
3 – Вісті ВУЛТ
5 – Профілактична 

і антиейджинг 
медицина

6 – Проблеми 
термінології

8 – Національна 
ідея і природний 
націоналізм.

11-12 – Реформи 
охорони здоров’я і 
адмінреформа

«Ëþáîâ – öå áàæàííÿ ðîáèòè 
äîáðî áëèæíüîìó òàê, àáè â³í 
òåæ çàõîò³â ðîáèòè äîáðî…»

(Êàðäèíàë 
 Ëþáîìèð ÃÓÇÀÐ) 

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²!

ÄÎÐÎÃ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÌÅÄÈÊÈ!

Ùèðî â³òàºìî âàñ ç 
Äíåì ïðîãîëîøåííÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè – 

íàéâåëè÷í³øèì ñâÿòîì íàøîãî íàðîäó! 
Õàé âàøà ñàìîâ³ääàíà ïðàöÿ ³ íàäàë³ ñïðèÿº 
çì³öíåííþ òà çáåðåæåííþ çäîðîâ’ÿ íàøîãî 

íàðîäó.
Õàé ïàëêà ëþáîâ äî Óêðà¿íè çãóðòîâóº âàñ 

íà çä³éñíåííÿ âèñîêî¿ ìåòè – ïåðåìîãè 
ó â³éñüêîâîìó ïðîòèñòîÿíí³ ç âîðîãàìè íàøî¿ 
Íåçàëåæíîñò³ çàäëÿ ðîçêâ³òó ð³äíî¿ äåðæàâè! 

2016 Ð²Ê – Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
27 серпня 1856 року народився Іван Франко 

До великого моменту
Будь готовий кожен з вас, –
Кожний може стать Богданом,
Як настане слушний час.

Мовиш: нині інші війни,
Ну, то іншу зброю куй!
Ум гостри, насталюй волю,
Лиш воюй, а не тоскуй!

Лиш борися, не мирися,
Радше впадь, а сил не трать,
Гордо стій, а не корися,
Хоч пропадь, але не зрадь! 

Кожний думай, що на тобі 
Міліонів стан стоїть,
Що за долю міліонів
Мусиш дати Ти отвід.

Як подамся, не достою,
Захитаюся, мов тінь, –
Пропаде кривава праця
Многих, многих поколінь.

У таких думках держися, 
І дітей своїх ховай, 
Коб лиш чистая пшениця, – 
Буде паска й коровай. 

“Чи побіди довго ждати? 
Ждати – довго!” То й не жди ж! 
Нині вчишся побіждати, 
Завтра певно побідиш. 

Кожний думай, тут в цім місці, 
Де стою я у вогні, 
Важиться тепер вся доля 
Величезної війни. 

Та ж недаром цвіт розцвівся, 
Чи й же буде з цвіту плід, 
Та ж недаром пробудився, 
Український жвавий рід. 

Та ж недаром іскри грають 
У очах тих молодих! 
Чей нові мечі засяють 
У правицях, у твердих. 

Довго нас недоля жерла, 
Досі нас наруга жре 
Та ми крикнім: “Ще не вмерла! 
Ще не вмерла і не вмре!” 

Не ридать, а здобувать, 
Хоч синам, як не собі 
Кращу долю в боротьбі. 

Або смерть, або побіда! 
Це наш оклик бойовий! 

1898 p.

21-23 серпня 2016 р. в Києві відбудеться ХVІ Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 
(СФУЛТ) на базі Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Пре-конгрес СФУЛТ пройде 17-20 серпня 2016 року в Берліні. 

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

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

рішення. Тактична медицина, екстрена і госпітальна допомога, відновлювальне лікування, медична і соціально-
психологічна реабілітація, превенція воєнної і невоєнної травми, посттравматичного стресового розладу тощо.

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

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

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

Більш детальну інформацію шукайте на сайті ВУЛТ: http://www.vult.org.ua/
О ргкомітет Конгресу

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
WORLD FEDERATION OF UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

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

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

E-mail: vult@ukr.net, websites: www.vult.org.ua

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ XVI КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ!

ХVІ Конгрес СФУЛТ відбувається у столиці України в знаменні дні святкування 25 річниці здобуття Незалежності. Впро-
довж всіх цих років Конгреси СФУЛТ відбувались в Україні на тлі знаменних історичних подій, серед яких насамперед слід 
виділити Помаранчеву Революцію та Революцію Гідності. Завдяки проведенню цих Конгресів було зроблено суттєвий внесок 
у розвиток вітчизняної медицини, зміцнення її авторитету у світі. Сьогодні живемо в умовах воєнних дій на нашій землі та 
вкрай складної соціально-економічної ситуації в нашій державі, яка продовжує боротьбу за свою незалежність. Тому україн-
ські медики очікують від СФУЛТ конкретної допомоги у реалізації змін, які є вкрай потрібними нашій медицині і будуть 
спрямовані на збереження життя та здоров’я українців. Тому щиро бажаємо учасникам Конгресу успішної плідної роботи на 
благо зміцнення України, яка є рідною для кожного із них, де б вони сьогодні не замешкали.

ЄДНАЙМОСЯ!
«Я в серці маю те, що не вмирає…»

Леся Українка

Вклонімося, вклонімся Україні.
Як Мати є вона для нас свята!
Ми – українці, мовою єдині,
Всім нам дарує хліб, всіх зріднює земля!

Приспів:
Хто в серці має те, що не вмирає,
Хто вірить в України майбуття,
Єднаймося! Нас Бог благословляє.
Єднаймося – й не буде каяття!

Якого роду не були б ми з вами, 
Яким не був би Божий Храм Святий,
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Ми – українці й будем гідні слави
Тих, хто життям вівтар Вкраїни засвітив.

Приспів…
Які б тривоги не судила доля, 
Які б стежки тернисті не були,
Бог в серці нашім, Україна й Воля!
Велич Вкраїни – святість нашої мети!
Приспів…

Ми присягнем на вірність Україні!
Нащадкам лишим в генах заповіт:
Ми – українці, всі ми з вами рідні,
Всім нам Європа рідна, милий цілий світ!

Приспів… 
Михайло БЕЛЕЙ
лікар (Дрогобич)
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конодавства та максимальним 
забезпеченням прав та інтере-
сів Пацієнтів, а також Меди-
ків.

Нова Концепція фінансу-
вання системи охорони здо-
ров’я має базуватися на таких 
засадах:

Постійний соціальний діа-
лог Влади, Медиків та Паці-
єнтів щодо організації та фі-
нансування системи охорони 
здоров’я.

Фінансування системи 
охорони здоров’я повинне забезпечуватися на рівні 10 % ВВП.

Кошти, виділені системі охорони здоров’я, мають скеро-
вуватися виключно медичним, навчальним та науковим за-
кладам Міністерства охорони здоров’я України та Національ-
ної академії медичних наук України.

 Ресурс фінансування системи охорони здоров’я має мак-
симально забезпечувати безкоштовність надання медичної 
допомоги в державних та комунальних закладах охорони 
здоров’я. Законодавчо має бути прописано пріоритетність ви-
дів безкоштовної медичної допомоги.

Лікування депутатів, посадових осіб виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, а також членів їх сімей, має про-
водитися виключно в державних та комунальних медичних 
закладах України, доступ до яких є рівний для усіх громадян.

Фінансування системи охорони здоров’я має проводитися 
за принципом “кошти йдуть за пацієнтом” незалежно від ад-
міністративного підпорядкування.

Пацієнт може вільно обирати медичний заклад і лікаря.
Платні послуги в державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я можуть надаватися в межах позамедичного 
обслуговування та у випадку недотримання пацієнтом зако-
нодавчо регламентованого порядку отримання медичної до-
помоги.

Забезпечення максимальної протидії звуженню права па-
цієнта на безоплатну медичну допомогу.

Адміністрування системи охорони здоров’я має викорис-
товувати не більше 3-5 % фінансового ресурсу.

Фінансовий захист пацієнта у випадку хвороби може бу-
ти здійснено за аналогією надання субсидій: перевищення 
визначеного для даного пацієнта ліміту на лікування компен-
сується державою.

Фінансова та управлінська автономія медичних закладів. 
Державні та комунальні заклади охорони здоров’я самостій-
но й добровільно вибирають свою форму організації.

Мінімальна заробітна плата медичних працівників пови-
нна бути не нижчою середньої заробітної плати в промисло-
вості. Заробітна плата управлінського складу системи охоро-
ни здоров’я не вище заробітної плати медичного персоналу 
регіону.

Збереження наявної мережі медичних закладів, їх реор-
ганізація відповідно потребам.

Створення та впровадження електронної системи охорони 
здоров’я.

Василь ШТИБЕЛЬ
Кандидат медичних наук, член ГУ УЛТ у ЛЬВОВІ

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Â²ÐÌÎ, ÍÀÄ²ÉÌÎÑÜ, 
ËÞÁ²ÌÎ!

Міністрові охорони здоров’я позачергово та безкоштов-
но було проведено планову операцію. Коли про це 

стало відомо громадськості, міністр пішов у відставку. Ця 
фантастична для українських реалій подія відбулась зовсім 
недавно у Латвії. Чи не тому організація охорони здоров’я та 
показники захворюваності серед населення цієї країни у порів-
нянні з нашими на багато порядків кращі і за чверть століття 
там не змінилось 20 міністрів охорони здоров’я. Зате у нас 
йде перманентне реформування медицини. Про те наскільки 
воно продумане, свідчить хоча б те, що суттєвому скорочен-
ню піддається мережа фтизіатричної допомоги, хоча в Украї-
ні вже не один рік триває справжня епідемія туберкульозу.

На нещодавній зустрічі з керівниками Львівщини один із 
присутніх розповів, що йому – лікарю з вищою кваліфікацій-
ною категорією, кандидатові медичних наук, гірко отримува-
ти субсидії на оплату комунальних послуг Йому також дуже 
соромно перед зарубіжними колегами, які ніяк не можуть 
повірити в те, що такий лікар знаходиться поблизу межі бід-
ності, отримуючи місячну зарплату в розмірі меншому за 
200 доларів! Але щоб жити так як живуть наші зарубіжні 
колеги, потрібно бути такими як вони! Маю на увазі не про-
фесійні здібності, а активну громадянську позицію кожного.

Не варто дивуватись з того, що влада абсолютно не дбає 
про достойну винагороду медиків за їх працю. Адже вона, 
всупереч положенням прийнятої 20 років тому Конституції, 
не дбає і про забезпечення здоров’я всього населення Украї-
ни. Виняток становить невелика кількість високопоставлених 
чиновників, яким безумовно забезпечується повноцінна ме-
дична допомога в Україні, або ж їхні статки дають їм можли-
вість лікуватися в заграничних клініках.

Українська нація вирізняється вмінням пристосовуватись 
та виживати в складних умовах життя. Саме це рятувало її в 
часи бездержавності. Але в умовах незалежності це, на жаль, 
зумовлює громадянську інертність. Лише окремі сплески бо-
ротьби за свою гідність в часі революційних здвигів, а особ-
ливо, підчас Революції Гідності, дають надію на краще. Що 
можна сьогодні, через 2 роки після Революції Гідності говори-
ти про гідність наших медиків, освітян, науковців?! Відно-
шення влади до них – один із елементів перманентної своє-
рідної сублімації середнього класу в Україні. А саме середній 
клас в розвинутій демократичній країні завжди визначає її 
обличчя. Хоча нагадування постмайданній владі про нашу 
гідність почастішали і набирають сили. На жаль, нема підстав 
говорити про те, що як ВУЛТ, так і СФУЛТ, докладають сут-
тєві зусилля для активізації громадянської позиції наших 
медиків, яка для покращання якості нашої системи охорони 
здоров’я є не менш важливою ніж професійний рівень меди-
ків. Саме ВУЛТ та СФУЛТ в сучасній олігархічній Україні 
повинні бути стрижнем у змаганні за утвердження гідності 
медичної спільноти. Беззаперечним є те, що у наших реаліях 
лише активна громадянська позиція кожного медика здатна 
радикально змінити як обличчя нашої медицини, так і соці-
альне положення медиків! А поки-що у пошуках кращого, 
точніше – достойного життя наші медики масово їдуть за-
кордон, де далеко не всім щастить продовжити медичну прак-
тику і доводиться працювати доглядачами, слугами, на не-
престижних роботах. Куди ж йдемо!? 

Та, як було мудро сказано, не зважаючи на реформування, 
наша медицина ще жива. І завзято працюють наші лікарі, по-
вертаючи здоров’я та рятуючи життя своїм пацієнтам. І 35! 
ЛІКАРІВ-ГЕРОЇВ поклали свої голови у боротьбі з ворогом. 
Тож не зважаючи на оптимізацію, не втрачаймо оптимізму. 
Вірмо у краще і наші надії на перемогу і на полі бою, і у 
боротьбі за свої права обов’язково сповняться. Лише любімо 
Україну, її многостраждальний терпеливий народ, любімо тих, 
хто звертається до нас за допомогою, любімо своїх колег, рід-
них та близьких. Вірмо, надіймось, любімо!

Зеновій МАСНИЙ
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(Закінчення. Початок див. № 6 за 2016 р.)

У Проекті наявні положення, які містить ознаки диск-
римінації за майновим станом, оскільки обмежуєть-

ся доступ малозабезпечених осіб до надання медичної допо-
моги в повному об’ємі.

Проект містить ризики корупційних правопорушень, 
оскільки Національна агенція з фінансування охорони здоров’я 
працюватиме під управлінням Міністерства охорони здоров’я. 
Хоча декларується її незалежність, та не встановлені меха-
нізми захисту інтересів пацієнтів та попередження корупцій-
них діянь під час закупівлі медичних послуг.

Якщо говорити в цілому про реформування нашої систе-
ми охорони здоровя, то є підстави стверджувати наступне.

 Система охорони здоров’я в Україні створена та працює 
для громадян, пацієнтів, ними й фінансується. Тому в центрі 
уваги охорони здоров’я має стояти людина, для задоволення 
потреб якої й вона має й функціонувати.

Як виглядає система охорони здоров’я в Україні? Наявні 
три суб’єкти:

• Влада – центральні органи влади України, органи ви-
конавчої влади та органи місцевого самоврядування (надалі – 
Влада).

• Медики – працівники системи охорони здоров’я (нада-
лі – Медики).

• Пацієнти – громадяни України та інших країн, які звер-
таються за медичною допомогою та/або потребують її (нада-
лі – Пацієнти).

Сучасна взаємодія зазначених суб’єктів ґрунтується на 
двосторонніх взаєминах та зазвичай не враховує інтереси 
третьої сторони. Рішення влада приймає без належного об-
говорення, без врахування думки організацій медичних пра-
цівників, управління здійснюється за принципом вертикалі.

Влада не забезпечує виконання міжнародних договорів, 
ратифікованих Україною («Дванадцять принципів організації 
охорони здоров’я для будь-якої національної системи охоро-
ни здоров’я» Прийнято 17-ю Всесвітньою Медичною асамб-
леєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963 р., внесені поправки 
35-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Венеція, Італія, 
жовтень 1983), статей 3, 8, 9, 21, 22, 24, 43, 47, 48, 49, 68 
Конституції України, фінансує систему охорони здоров’я за 
залишковим принципом в межах 3,5-4,0 % внутрішнього ва-
лового продукту (надалі – ВВП). У той же час, національна 
та світова статистика показують використання системою охо-
рони здоров’я України 7,5-9,0 % ВВП. Враховуючи рівень 
тінізації економіки, слід вважати потребу охорони здоров’я 
на рівні 10-12 % ВВП. Такий рівень фінансування слугувати-
ме підставою для зменшення неформальних платежів.

Рівень зарплати в системі охороні здоров’я один з най-
нижчих в Україні (нижчою є лише заробітна плата в водному 
господарстві). Мінімальна заробітна плата медичних праців-
ників повинна бути не нижчою середньої заробітної плати в 
промисловості, що стане додатковою підставою для мінімі-
зації неформальних платежів. 

Заробітна плата управлінського складу не повинна бути 
вищою від заробітної плати медичного персоналу регіону.

Управління в системі охорони здоров’я має бути побудо-
ване за принципом горизонталі. В країні має запрацювати 
лікарське самоврядування. Органи виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування повинні стежити за дотриманням за-

На вимогу представників Вільної профспілки ме-
дичних працівників Львівщини 9 червня 2016 ро-

ку відбулася зустріч з головою Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Олегом Синюткою. На зустріч були 
запрошені громадські організації: Спільнота медиків 
Революції Гідності, Українське лікарське товариство у 
Львові, Громадська рада ЛОДА, «Білі берети» та інші 
громадські організації медиків і пацієнтів, а також гро-
мадські активісти, керівники медичних закладів, юристи. 
У зустрічі взяли участь керівник Департаменту охорони 
здоров’я ЛОДА Богдан Чечотка, перший заступник голо-
ви Львівської обласної ради Парасковія Дворянин, де-
путати, голова та члени комісії з питань охорони здоров’я 
Львівської обласної ради. 

Було всебічно обговорено питання забезпечення фі-
нансування закладів охорони здоров’я в розмірах, що 
гарантують у 2016 році виплату заробітної плати в повно-
му обсязі з урахуванням усіх підвищень та надбавок. 
Йшлося і про запровадження належного соціального 
діалогу між органами влади та медичними працівниками. 
Розглянуто ініціативу про підготовку звернення до Уряду 
щодо підвищення заробітної плати лікарям та медсестрам 
до гідного рівня, а також забезпечення фінансування 
охорони здоров’я на рівні 10 % внутрішнього валового 
продукту України. Значну увагу було приділено кадровій 
політиці та кадровому ресурсу, наглядовим радам у ме-
дичних закладах.

Після всебічного обговорення вказаних питань було 
вирішено створити робочу групу для конкретного вирі-
шення проблеми. 

Надалі зустрічі робочої групи відбувалися в Депар-
таменті охорони здоров’я ЛОДА. Обговорювалися про-
позиції та вироблялася спільна позиція для представ-
лення в ЛОДА.

23 червня відбулася повторна зустріч робочої групи 
з головою ЛОДА за участю першого заступника голови 
ЛОР, голови медичної комісії ЛОР, заступника директора 
ДОЗ ЛОДА Ірини Микичак. Заслуховувалися пропозиції 
робочої групи, узгоджувалися дії органів виконавчої вла-
ди та місцевого самоврядування для забезпечення реа-
лізації пропозицій громадських активістів, накреслено 
плани подальшої роботи. Висловлено одностайну по-
зицію усієї робочої групи про те, що забезпечення виплат 
заробітної плати медичним працівникам є прямим 
обов’язком органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування і повинно ними бути безумовно виконуватися. 
О 14 годині 14 липня 2016 року заплановано проведен-
ня чергової зустрічі робочої групи з представниками 
влади. 

Закликаємо усім медичних працівників приєднувати-
ся до роботи, вносити пропозиції щодо шляхів розвитку 
медицини Львівщини та вирішення наявних проблем 
галузі.

Василь ШТИБЕЛЬ
голови комісії реформування медицини УЛТ у Львові

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ 
МЕДИЧНОЇ СФЕРИ ! 

Починаючи від вересня 2016 року у Львівському 
храмі Св. Йосафата Української Греко-Католицької 
Церкви проводяться 

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ
МЕДИЧНОЇ СФЕРИ.

 Основними намірами є молитва за пацієнтів, по-
требуючих зцілення. Запрошуються всі бажаючі, 
незважаючи на конфесійну приналежність. У прог-
рамі молитовних зібрань: коротка духовна наука, 
роздуми та молитви в тиші, молебень біля мощей 
Бл. Миколая Чарнецького, на який можна подавати 
імена недужих. Після цього о 18 годині розпочинаєть-
ся Свята Літургія.

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

Адреса: Львів, вул. Замарстинівська, 134, церк-
ва Св. Йосафата.

Тел.: (032) 231-85-35: моб. 098-25-35-068.
Он-лайн: http: / /www.cssr.lviv.ua/translyatsiya /
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До написання цієї статті мене надихнула одна із публі-
кацій у збірнику “Пам’ятна книга з нагоди 25-ліття 

Українського Лікарського Товариства Північної Америки 
УЛТПА (1950-1975рр.)” На його сторінках відображено ді-
яльність УЛТПА, яке було організоване лікарями різного віку, 
які емігрували в США і Канаду із України в 1940-1950 роках. 
Вони зуміли об’єднатися в професійне товариство українських 
лікарів, яке налічує тисячі членів у 14 відділах США і Кана-
ди. УЛТПА внесло значний внесок у суспільно-культурне 
життя української лікарської спільноти Північної Америки. 
Багато членів товариства здобули світову славу науковців, 
професорів на американських та канадських медичних фа-
культетах. В звітах про діяльність осередків УЛТ червоною 
ниткою відзначено, що життя у США і Канаді дало змогу 
добитися їм таких успіхів, які, на жаль, навряд чи були мож-
ливі в той час в Україні.

У збірнику було видруковано “Десять заповідей україн-
ського лікаря” під заголовком “Докторе, усміхнися”. Отже, 
дослівно подаємо «Десять заповідей українського лікаря»:

1. Не шукай чужих професійних організацій, бо маєш свою 
рідну, що їй на ім’я Українське лікарське товариство Північ-
ної Америки.

2. Не вживай її імені легковажно і люби її не тільки цілим 
своїм серцем, але й цілою кишенею.

3. Шануй свою професійну організацію і її основополож-
ників, а добре тобі буде і довго житимеш у ній.

4. Не вбивай доброго імені товариства словами і ділами.
5. Не прелюбодій з чужими зразками і не конче вводи їх 

усіх без розбору в свою організацію, за винятком тих, що 
справді добрі й корисні.

6. Не обкрадай українських лікарів з їх доброї слави.
7. Не свідчи ложно на своїх колег перед посторонніми.
8. Не пожадай зовнішнього блиску інших організаційних 

форм, ти ж бо маєш свої, такі ж добрі, а може й ліпші від 
інших, що дехто навіть і завидує.

9. Пам’ятай, що твої промахи представляються комусь 
іншому такими ж великими, як промахи того іншого тобі.

10.  Не будь снобом і, замикаючись у привату, не відгоро-
джуйся китайським муром від громадського, церковного й 
політичного життя, а будучи активним чи в аванґарді організо-
ваного громадського життя, уводи туди чесні правила, згідно із 
славною традицією лікаря, з думкою про “патрія”, а не “партія”.

Із власних і запозичених думок ці «Заповіді» подав доктор 
Роман Барановський. Про автора “10 заповідей” відомо дуже 
мало. В другому томі книги “Українські лікарі” (Львів-Чикаго, 
1996 р.) відзначено, що він народився в Польщі, закінчив 
Варшавський Університет. У 1949 р. емігрував в США. Др. Роман 
Барановський був активним громадсько-політичним дія чем.

Ці “Заповіді” дивно перекликаються з другими “рекомен-
даціями” доктора Тита – Євгена Бурачинського, які були опуб-
ліковані в “Лікарському віснику” ще у1934 році (№4) під за-
головком: “Які користі дає УЛТ своїм членам?”. Проміжок 
часу – 30 років, зумовлює сумнів, що др. Роман Барановський 
знав др. Тита Бурачинського. Вражає, що всі рекомендації 
1934 року є надзвичайно актуальними сьогодні і можна їх 
вважати також своєрідними “заповідями”.

Подаємо їх із збереженням викладу в оригіналі. 
«По-перше, дати ріст молодим громадським діячам, у та-

ких професійних організаціях виховуються найактивніші 
громадські діячі, яких відзначає організованість, науковий і 
професійний потенціал, любов до України. Якщо хтось не 
хоче належати до якоїсь організації (чи партії), то ця людина 
в сучасному суспільстві не приносить користі, вона “нічия”, 
живе тільки для себе. Вона думає тільки про матеріальні бла-
га (хоча вони також потрібні). Хто ж працює для добра своєї 
організації, той працює для своєї України.

По-друге, не всі можуть працювати науково, але ті хто 
працює, повинні свої здобутки донести загалові, видавати 
часопис, організовувати конференції на різні теми і не тільки 
медичні (а також історичні, мистецькі).

По-третє, боротьба з туберкульозом, онкологічними, ве-
неричними хворобами – нагальна справа. Виникає потреба 
вчити людей організовувати здоровий спосіб життя, режим 
харчування, відпочинок (туризм).

По-четверте, необхідно допомагати ідеями в реформуван-
ні медицини і зміцнювати авторитет УЛТ.

По-п’яте, доцільно розширити кількість членства в УЛТ, 
заохочувати молодих лікарів до праці у громадських органі-
заціях, щоб виявити молоді таланти, учених.

По-шосте, виникає потреба гуртувати товариство, орга-
нізовувати товариське життя (клуби, товариські сходини за 
горнятком кави, бали “Маланка”, тощо).

По-сьоме, варто поглиблювати зв’язки з іншими органі-
заціями в Україні та за її межами.

Ці питання розширюють поле діяльності для членів УЛТ 
щодо розбудови нашої державності. Чи можемо ми, члени 
УЛТ ці рекомендації виконати? Думаю, можемо і повинні!». 

Часи змінюються, однак актуальність цих рекомендацій 
залишається! Минуло 82 роки, а слова др. Т. Бурачинського 
та Романа Барановського, як зернятка пшениці, повинні впасти 
на нашу українську родючу землю, дати ріст молодих гро-
мадських діячів.

В 1948р. Генеральною Асамблеєю Всесвітньої Медичної 
Асоціації (Женева, Швейцарія) прийнято “Женевську декла-
рацію”, яка була неодноразово доповнена (1968, 1983, 1994). 

Подано повний текст “Женевської декларації”. Вступаючи в 
спілку лікарів урочисто присягаю: присвятити своє життя 
службі на благо людини; з повагою і вдячністю ставитися до 
моїх учителів; сумлінно і гідно виконати свій професійний 
обов’язок; турбуватися передусім про здоров’я мого пацієнта; 
зберігати довірені мені таємниці, навіть після смерті пацієн-
та; усіма доступними мені засобами стверджувати чесні й 
шляхетні традиції професії лікаря; ставитися до моїх колег, 
як до братів і сестер; не дозволяти обставинам, що пов’язані 
з віком, станом здоров’я, віросповіданням, расовою прина-
лежністю, статтю, національністю, політичними переконан-
нями, сексуальною орієнтацією або соціальним станом, пере-
шкоджати виконанню мого обов’язку перед пацієнтом; 
незважаючи ні на що, стверджувати людське життя з самого 
його початку, як найвищу цінність, і не використовувати свої 
знання лікаря всупереч законам гуманності; цю урочисту прися-
гу я приймаю добровільно і обіцяю з честю дотримуватися її.

15 червні 1992 року Указом Президента України було за-
тверджено “Клятву лікаря”. В основі клятви було використа-
но текст (постулати) Женевської декларації.

Ще раніше була “Гіпократова клятва”, яка надрукована в 
часописі УЛТ “Народне здоров’я” №1 (січень, 1992 р.)

В 1983р. в Італії (Венеція) – 35-тою Всесвітньою Медич-
ною Асамблеєю (ВМА) було рекомендовано “Міжнародний 
кодекс медичної етики”. На основі рекомендацій цієї асамблеї 
в 2003 р. професором Ігорем Геричом запропоновано ство-
рення “Етичного кодексу лікаря» (випуск №5 «Нова медична 
бібліотека», Львів, 2010, до 100-річчя УЛТ у Львові).

«Етичний кодекс лікаря» – це результат розвитку медичної, 
громадської і суспільної думки впродовж тисячолітньої іс-
торії. Медична етика і медична деонтологія – це вчення про 
обов’язки медичних працівників не лише перед хворим, а й 
перед суспільством Кодекс – це підґрунтя професійної діяль-
ності, дає нам шанс зробити українську медицину кращою, 
людянішою.

Цікаві деонтологічні рекомендації викладено доцентом 
Зеновієм Масним у монографії “Проблеми деонтології в су-
часній українській медицині” («Нова медична бібліотека», 
випуск №13, Львів, 2010 р.) щодо встановлення контакту між 
лікарем та пацієнтом. В них наголошується на тому, що «спіл-
кування в першу чергу повинно бути спрямоване на встанов-
лення довірливих стосунків, а вже потім – на отримання необ-
хідної лікарю інформації. Потрібно вміти поставити себе на 
місце хворого чи його близьких, насамперед для зняття від-
чуття у них страху своєю поведінкою, впевненістю, але не 
самовпевненістю. Зовнішній вигляд лікаря повинен бути 
акуратним, поведінка спокійною, настрій в міру оптимістич-
ний. Якщо лікар палить, хворий під час розмови про це не 
повинен навіть здогадуватися: це може зруйнувати і контакт, 
і довір’я. Слід старатися переконати хворого та його близьких 
в тому, що саме даний лікар і в даній лікувальній установі 
зможе допомогти хворому, бо це вирішує більшість деонто-
логічних проблем. Впевненість та наполегливість лікаря, про-
явлені у доброзичливій та м’якій формі теж сприяють вста-
новленню оптимального контакту. Проявляючи належну 
повагу до пацієнта, лікар все ж повинен підтримувати деяку 
дистанцію, не допускаючи панібратства. Якщо заходить мова 
про встановлення контакту з дитиною, слід враховувати віко ві 
та індивідуальні особливості дитячої психіки. Встановлення 
доброго контакту з дитиною гарантує лікарю довір’я до нього 
з боку родичів дитини та успіху у спілкуванні в цілому».

Ці рекомендації слід не забувати, щоб потім не дивуватись, 
чому одного лікаря пацієнти люблять більше за іншого, який 
має диплом з відзнакою має та ще й закордоном стажувався.

Можна поставити перед собою питання: чи часто лікарі 
дотримуються цих елементарних моральних засад?

Дуже важко йде прищеплення загально-християнських 
норм моралі і етики. Зазнавши багато духовних втрат в часи 
атеїзму, Україна знаходиться в стані дуже глибокої моральної 
кризи. Вихід з цієї безодні лише в одному: Божі заповіді ма-
ють стати моральним законом для суспільства. Сьогодні різ-
ними церквами приділяється увага справам душипастирства 
в охороні здоров’я. Українським Лікарським Товариством у 
Львові в 1999 р. видруковано “Хартію працівника охорони 
здоров’я” – фундаментальну працю у ділянці прав та обов’язків 
медиків, прийняту Папською Радою до справ душпастирства 
в охороні здоров’я. Релігійні традиції є підставою для етич-
ного кодексу медичних працівників. Життя і здоров’я – це 
найбільші цінності людини, якими опікується медицина і 
релігія. З найдавніших часів, в історії людства, є поєднання 
релігії та медицини. 

Після вище згаданих “заповідей” і “рекомендацій” бачимо, 
що багато лікарів старалися використовувати поняття етики 
і поведінки і узаконити догми праці медичних працівників. 
Сумно, але треба сказати правду, що небагато лікарів читали, 
чи навіть мають (як настільну літературу) ці невеликі кни-
жечки: «Етичний кодекс лікаря», «Проблеми деонтології в 
сучасній українській медицині», «Хартія працівника охорони 
здоров’я». Лікарі, які працювали над тими книжечками – пе-
реглянули томи історичних довідників і хотіли донести до 
українських лікарів елементарні закони відповідальності у 
вибраній важкій професії.

Можна поважно та на жарт подати до обговорення і свої 
«10 заповідей»:

1. Не забувай про присягу лікаря, загальнолюдські засади 
християнської етики, принципи гуманізму і милосердя.

2. Пишайся тим, що ти є чле-
ном Українського Лікарського 
Товариства. Запрошуй молодих, 
енергійних лікарів. Чим більше 
буде членів товариства, тим біль-
ше буде нових ідей, буде краще 
організована система охорони 
здоров’я.

3. Шанобливо стався до своєї 
організації, її засновників, пова-
жай один одного, пам’ятай своїх 
вчителів.

4. Постійно поглиблюй і вдос-
коналюй свої знання, приймай 
участь в громадському, політич-
ному житті, вивчай мови, люби музику, мистецтво, літерату-
ру і не забувай Бога!

5. Не давай негативної оцінки професійній діяльності ін-
ших лікарів. Про помилкові дії свого колеги лікар повинен 
повідомити його, не порушуючи засад професійної солідар-
ності.

6. Не ганяйся за чужими доробками, вибирай ті, які справ-
ді корисні!

7. Не перешкоджай хворому, який хоче звернутися до ін-
шого лікаря за допомогою, а сприяй в одержанні такої кон-
сультації. Обов’язком є лікувати всіх людей незалежно від 
національності, релігії, бідних, багатих і навіть злочинців.

 8. Зберігай лікарську таємницю і борися за життя хворо-
го до останньої хвилини, по можливості підтримуючи згаса-
юче життя.

 9. До медичного персоналу стався з повагою і шаною, 
змушуй їх вчитися і вимагай добросовісно та грамотно ви-
конувати свої обов’язки.

10. Дотримуйся традиції в безкоштовному і безкорисному 
лікуванню медичних працівників і їх родичів, вдів, вдівців, 
сиріт. Не забувай, що є бідні люди, які можуть подякувати 
тільки Молитвою.

Всі вище згадані праці про морально-етичні засади в ме-
дицині свідчать про те, що ці засади існували давно, були 
схожими, незважаючи на різницю суспільних устроїв. 
Обов’язок лікаря – постійно дотримуватись їх. Буремні роки 
минулого нагадують нам наше сьогодення. У ХХ сторіччі 
товариські взаємини українських лікарів визначали взаємна 
повага, порозуміння, злагода, самопосвята, дотримання пра-
вил лікарської етики, доброзичливістьВсе це повинно бути 
для представників нової генерації українських лікарів взірцем 
для наслідування, даватиме їм можливість реалізувати не ли-
ше свої професійні, а й громадські обов’язки.

Любов ГОЦКО-НЕЙ 
Почесний член УЛТ у Львові (60 років лікарської праці)

 • Ë³êàð³ ³ äóõîâí³ñòü

×È ÏÎÒÐ²ÁÍ² Ë²ÊÀÐßÌ ÄÅÎÍÒÎËÎÃ²ß, 
«10 ÇÀÏÎÂ²ÄÅÉ Ë²ÊÀÐß» ÒÀ «ÅÒÈ×ÍÈÉ 
ÊÎÄÅÊÑ Ë²ÊÀÐß»?

 • Â³ñò³ ÂÓËÒ

ÂÈÐ²ØÓÞÒÜÑß 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍ² 
ÏÈÒÀÍÍß

30 червня 2016 р. в Національній науковій медичній 
бібліотеці України відбулися знакові для лікарської спіль-
ноти України події. Їх проведення саме в цей день є сим-
волічним, оскільки 30 червня вже далекого 1990 року 
відбулося відновлення діяльності ВУЛТ. 

За участі представників ХХ лікарських асоціацій і то-
вариств, інших громадських організацій з ініціативи Ки-
ївської організації ВУЛТ відбулося Установче зібрання 
Київської Лікарської Ради. Про результати роботи цього 
зібрання буде подана окрема інформація на сайті ВУЛТ: 
www.vult.org.ua

Проведено наукову конференцію «Українське  медич-
на лексикографія», присвячену 25-річчю видання першо-
го словника ВУЛТ. 

Відбулося спільне засідання оргкомітету XVI конгре-
су СФУЛТ і Правління ВУЛТ під головуванням академіка 
Любомира Пирога. В ньому взяли участь співголови Нау-
кового комітету Конгресу проф. О. Толстанов і 
проф. М. Поліщук, співголови національного оргкомітету 
доктор М. Тищук і проф. А. Базилевич (дистанційно), 
члени оргкомітету. Після доповіді М. Тищука стосовно 
ходу підготовки до пре-конгресу в Берліні, навчальної 
поїздки «Шляхами єднання», підготовки до друку мате-
ріалів Конгресу, були розглянуті питання безпосередньо 
організації роботи Конгресу на базі НМАПО ім. Шупика, 
планування пленарних засіданнях і секційних засідань.

В результаті плідної дискусії було прийнято важливе 
рішення про проведення кількох тематичних символів 
на надактуальні теми, доповідачами на яких будуть по-
важні науковці з України та її меж. 

Оголошена додаткова реєстрація для участі в сим-
позіумах. Заявку на участь на участь в цих заходах мож-
на подати додатково в період до 15 серпня 2016 року. 
Для лікарів, які вже зареєструвалися для участі в 
XVI Конг ресі СФУЛТ додаткова реєстрація не потрібна.

Власна інформація
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Що таке прив’язаність? В розумінні більшості з нас – 
відчуття духовної близькості, глибокої симпатії та 

вірності. Мати відчуває прив’язаність до своєї дитини, за-
кохані – одне до одного, прив’язаність виникає між друзями, 
між лікарем та пацієнтом, навіть між господарем та його чо-
тирилапим домашнім улюбленцем. Всі ці почуття абсолютно 
різні, але мають одне походження. Це настільки природно, 
інстинктивно (адже прив’язаність притаманна не лише людям, 
а і тваринам, і птахам), що рідко хто аналізує дане явище. Тож 
як виникає це почуття та чому до одних людей ми прикипає-
мо серцем більше, ніж до інших? 

Саме про це розповів у своїй лекції «Теорії прив’язаності» 
доктор Карл Хайнц Бріш з Німеччини. Модератором зустрічі, 
що проходила 6 червня як засідання Лікарської комісії НТШ 
і УЛТ виступив професор кафедри психіатрії та психотерапії 
ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук 
Олександр Фільц. Головною темою досліджень завідувача 
кафедри дитячої психосоматичної медицини і психотерапії в 
«Дитячій лікарні Доктора фон Хаунера» університету Мюн-
хена, є ранній розвиток дітей з особливим акцентом на про-
цеси прив’язаності та їх порушення. 

 Розпочав професор з розповіді про автора теорії прив’я-
занності Джона Боулі – американського психолога, праці яко-
го довгий час не визнавали і навіть висміювали. Проте це не 
завадило його роботам лягти в основу одного з найбільш по-
пулярних на сьогодні напрямків психоаналізу. 

Зі слів доктора Бріша, прив’язаність у дітей виникає з 
перших днів життя внаслідок впливу зовнішніх факторів. Не-
мовляті потрібна увага, чуйність та турбота, лише тоді ви-
никає відчуття безпеки і захищеності, що асоціюється з пев-
ною особою – пріоритетним об’єктом прив’язаності. Також 
велике значення має зоровий, тілесний і вербальний контакт, 
адже науково доведено, що якщо мати не розмовляє з дитиною, 
не дивиться на неї, то у малюка гальмується продукція гор-
мону росту, і він не розвивається ні розумово, ні фізично. 
Об’єктів прив’язаності переважно є кілька (1-го, 2-го, 3-го 
порядку…), і це не обов’язково повинні бути родичі. Гене-
тична спорідненість не відіграє ніякої ролі, головне – розу-
міння потреб дитини. Ставлення до цих «об’єктів» у малюка 
різне – якщо дитинка впала і вдарилась, вона заплаче та по-
біжить до мами (пріоритет), якщо ж така ситуація трапиться 
під час прогулянки з батьком – то або зробить вигляд що їй 
не боляче, або буде плакати та кликати маму. Хоча цілком 
можливо, що батькові (об’єкту прив’язаності 2-го порядку) 
вдасться заспокоїти малюка, чого ніколи не зможе стороння 
особа.

 Сама прив’язаність також буває різною – справжня, ухиль-
на, або амбівалентна. В першому випадку, якщо залишити 
дитину саму в чужому приміщенні, вона починає плакати, 
доки не прийде мама та не заспокоїть її, при ухильній – малюк, 
хоч і бачить що його об’єкт прив’язаності іде, ніяк не прояв-
ляє свого занепокоєння і також не реагує на його повернення. 
При амбівалентній прив’язаності дитина починає плакати і 
не заспокоюється навіть з приходом мами, яка, очевидно, та-
кож не квапиться її втішати.

 Такі ситуації є дуже промовистими, адже дитинство ви-
значає все подальше життя людини. Дитина, що розвивалась 
під захистом свого «об’єкта» прив‘язаності, креативна, більш 
спокійна, врівноважена, добре вчиться і неконфліктна. На-
томість, діти з неблагополучних сімей з дефіцитом прив’я-
заності – нервозні, замкнуті, і в майбутньому часто мають 
проблеми як в особистому житті, так і в суспільному. Хоча, з 
віком оточення змінюється, люди знайомляться, закохуються 
і можуть знайти омріяний затишок. Також важливо уникнути 
передавання власних несвідомих травматичних переживань 
дитинства своїм нащадкам.

Скільки б не пройшло років, якими б самодостатніми ми 
не були, якщо стається щось погане, наприклад, автокатастро-
фа чи важка недуга, і лікар питає, кого повідомити, пацієнт 
згадує весь свій «список» по порядку ієрархії прив’язаності. 
І, навіть, якщо особа 3-го порядку першою примчить на так-
сі, все одно він не заспокоїться, допоки не побачить свій «пріо-
ритет». Це лікує краще за більшість ліків.

 Загалом, інтерактивний стиль подачі матеріалу, надзви-
чайно життєві приклади, клінічні випадки, ілюстровані відео-
матеріалами, простота в спілкуванні і доброзичливість допо-
відача, тонке почуття гумору та актуальність тематики, 
справили приємне враження на присутніх лікарів, студентів 
і психологів, а для викладачів стали ще й добрим майстер-
класом як потрібно читати лекцію у ХХІ столітті, щоб в ущент 
заповненій аудиторії панувала “мертва” тиша. 

Майже 3 години живого спілкування з лідером – експертом 
з клінічних проблем, пов’язаних зі змінами прив’язанностi, 
пролетіли абсолютно непомітно. Та вийшовши з анатомічного 
корпусу, де відбувалась лекція, кожен спохопився, що рідні, 
напевне, хвилюються, і потрібно їм зателефонувати. Як завж-
ди, інстинктивно, набираємо номери: один, другий, третій – всі 
згідно ієрархії прив’язаності… 

Олена Адамович,
член Лікарської комісії НТШ

Історія львівської медицини вельми цікава та об’ємна, а 
ознайомитись із нею всі бажаючі мають можливість, 

відвідавши музей історії медицини Галичини імені Мар’яна 
Панчишина. В Україні є три медичні музеї – Київський дер-
жавний медичний музей, музей ім. Миколи Пирогова у Він ниці 
і громадський музей історії медицини Галичини ім. Мар’яна 
Панчишина у Львові. 

Свою першу експозицію музей представив у серпні 
1991 року – до відкриття ІІІ Конгресу Світової Федерації 
Українських Лікарських Товариств у Львові. Від 1992 року 
Українське лікарське товариство у Львові орендує для музею 
будинок на вулиці Кармелюка,3. Протягом цих років в музеї 
зібрано значну історичну спадщину з історії медицини Гали-
чини що сягає понад 15 тисяч одиниць збереження. В основ-
ному це є оригінальні експонати, що дозволило сформувати 
наступні експозиції: «Життя і діяльність народного професо-
ра Мар’яна Панчишина, власника вілли на вул. Кармелюка, 3; 
«Історія творення та діяльності Українського Лікарського 
Товариства у Львові від 10.10.1910 р. по «золотий вересень» 
1939 р. та період відновлення УЛТ у Львові з 23 квітня 1990 р. 
по сьогоднішній день»; «Українське Гігієнічне Товариство у 
Львові з грудня 1928 р. по вересень 1939 року»; «Історія шпи-
талю «Народна лічниця» імені митрополита Андрея Шеп-
тицького»; «Історія творення галицької медицини від 1596 ро-
ку», «Український Таємний Університет, фахові медичні 
курси у Львові»; «Збірка давнього медичного інструментарію 
та медичної літератури, дипломів випускників вищих медич-
них студій»; «Меморіальна кімната доктора Юрія Липи в 
селі Буневі, Яворівського р-ну»; «Філателістична виставка 
«Медицина світу в марках»». 

Також періодично влаштовуються виставки, які присвя-
чені урочистим подіям в державі та в історії медицини. В лю-

тому 2016 р. до Форуму Медичної Служби Майдану була 
відкрита фотовиставка лікарів – учасників подій на Майдані 
2014 р.; в квітні-травні – виставка до 155-річчя від дня на-
родження Євгена Озаркевича – сеньора галицької медицини, 
першого директора шпиталю «Народна лічниця» імені мит-
рополита Андрея Шептицького, першого голови Українсько-
го Лікарського Товариства у Львові; в червні – серпні – ви-
ставка до 75-річчя прийняття Акту про відновлення Української 
Державності 30 червня 1941 року; в жовтні-грудні – виставка 
до 95-річчя Почесного члена УЛТ у Львові, віце-президента 
СФУЛТ доктора Павла Джуля. Впродовж року діють виставки: 
до 355-річчя відкриття медичного факультету Львівського 
університету; до 120-річчя відкриття кафедр біохімії, гісто-
логії та ембріології, патологічної фізіології. В музеї можна 
побачити не лише цікаві експонати, а й оглянути саме музей-
не приміщення, яке є пам’яткою архітектури початку ХХ сто-
ліття. У червні відкрито цікаву документально-бібліографіч-
ну експозицію до 75-річчя проголошення у Львові Акту про 
українську державність, створену спільно із Національною 
науковою бібліотекою імені Василя Стефаника.

Музей провадить активну патріотично–виховну та про-
світницьку роботу. Його відвідують львів’яни та численні 
гості міста Лева, студентська та учнівська молодь. Статистка 
відвідин музею за останні роки наступна: 2013 р. відвідува-
чів – 3540 осіб; екскурсій – 165; 2014 рік – відповідно – 3580 
та 159; 2015рік – 3701 та 239.

Замовити екскурсію можна за телефоном (032)2769798, 
ел. адреса: muzeyult@gmail.com

Олександр КАНЧАЛАБА
завідувач музею

Професор Карл Бріш (зліва) 
та професор Олександр Фільц (справа)
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17 травня 2016року у Львові проходив П’ятий міжнарод-
ний конгрес «ПРОФІЛАКТИКА. АНТИЕЙДЖИНГ. УКРАЇНА» 
організований Всеукраїнською громадською організацією 
«Асоціація превентивної та антиейджинг медицини». Він від-
бувся за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, 
Національного медичного університету імені О.О. Богомоль-
ця, Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, Департаменту охоро-
ни здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, 
Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, Україн-
ського лікарського товариства у Львові.

Основною метою конгресу було забезпечення підвищення 
обізнаності українських лікарів-практиків щодо профілактики 
хронічних неінфекційних захворювань та медицини антией-
джингу, тобто протидії старінню, направленої на розуміння 
культури здорового способу життя, метою котрого є продов-
ження тривалості і якості життя. Захід складався з практичної 
і теоретичної частини. 

Практична частина Конгресу надала можливість для лі-
карів та представників преси просто під час заходу безкош-
товно відвідати кабінет профілактики, щоб:

• здати зразок крові для аналізу за такими показниками, 
як холестерин загальний, тригліцериди, ліпопротеїди високої 
густини, ліпопротеїди низької густини, ліпопротеїди дуже 
низької густини, коефіцієнт атерогенності. Ці дані дозволяють 
оцінити індивідуальний серцево-судинний ризик.

• виміряти рівень глюкози крові, 
• визначити щільність кісток за допомогою ультразвуко-

вої денситометрії. 
• пройти майстер-клас із дослідження функції зовнішньо-

го дихання за допомогою спірометрів (ФЖЄЛ, ОФВ1, ОФВ1/
ФЖЄЛ %, ПОШвид, СОШ25–75%, ЖЄЛ, ОФВ1/ЖЄЛ %); 

• відвідати майстер-клас з юлайзеротерапії.
Теоретична частина навчання включала лекції на актуаль-

ну тематику провідних вчених-медиків різних спеціальностей. 
Учасники Конгресу отримали важливу інформацію щодо профі-
лактики хронічних захворювань та антиейджингу від медич-
них науковців топ-рівня. З вітальним словом до учасників 
конференції звернувся голова Львівської державної адміні-
страції Олег Синютка, який відзначив важливість профілакти-
ки в забезпеченні здоровя громади та подовженні тривалості 
життя. Він також подякував організаторам за проведення 
П’ятого міжнародного конгресу «ПРОФІЛАКТИКА. АНТИ-
ЕЙДЖИНГ. УКРАЇНА» саме на Львівщині, де велику увагу 
приділяють здоров’ю громадян. 

З проблемною доповіддю «Чому куріння сигарет – етіо-
логічний стимул патологій артерій серця, аорти і нижніх кін-
цівок?» виступив академік НАМН України, доктор мед. наук, 
професор Д.Д. Зербіно (Львів), який нещодавно відсвяткував 
90-річний ювілей і своїм життєвим стилем показує взірець 
для наслідування. 

У роботі конференції брали участь провідні вітчизняні 
вчені, співробітники науково-дослідних інститутів та вищих 
навчальних иедичних закладів, провідні фахівці у сфері про-
філактики хронічних захворювань та практикуючі лікарі. 
Серед них, зокрема, були професор А.Я. Базилевич, професор 
В.А. Скибчик, професор О.О. Хаустова, професор Т.М. Со-
ломенчук, доцент А.М. Урбанович, доцент О.В. Заремба-Фед-
чишин, доцент О.О. Бондаренко, доцент Н.Л. Боженко, доцент 
Н.В. Малярська, доцент Р.З. Шеремета зі Львова. 

В окрему секцію були виділені доповіді, які висвітлювали 
проблему профілактики старіння кістково-м’язової системи, 

зокрема йшлося про сучасні рекомендації з лікування остео-
артриту і місце хондропротекторної терапії (професор І.Ю. Го-
ловач (Київ), особливості больового синдрому у хворих з 
вертеброгенною патологією (доцент О.В. Кліменко (Київ), 
можливості ефективної хондропротекції в комплексній тера-
пії остеоартрозу (професор Л.С. Бабінець (Тернопіль), хро-
нічний больовий синдром при дегенеративних захворюваннях 
суглобів (доцент Н.В. Малярська (Львів), шляхи вирішення 
проблеми болю у нижній частині спини (професор І.Ю. Голо-
вач (Київ).

Велику зацікавленість лікарів викликали доповіді, що про-
звучали в процесі симпозіуму «Наука заради кращого життя»: 
«Сучасні аспекти комплексного і тривалого лікування остео-
порозу в практиці сімейного лікаря» (професор С.І. Сміян 
(Тернопіль), «Практичні аспекти використання нових анти-
коагулянтів» (професор В.А. Скибчик (Львів), «Хондропро-
текція: дискусійні питання, невирішені проблеми і доказова 
медицина» (професор С.І. Сміян (Тернопіль), «Стандарти 
профілактики та лікування НПЗП-гастропатій при застосу-
ванні тривалої антитромбоцитарної терапії» (доцент О.О. Бон-
даренко (Львів).

Оскільки основна аудиторія, на яку розраховували ВГО 
«Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» та парт-
нери, це сімейні лікарі, особлива увага приділялась різним 
симптомам та синдромам, які зустрічаються в клініці внут-
рішніх хвороб, їх діагностиці та лікуванню: «Нові рекомен-
дації з діагностики та лікування залізодефіцитних анемій» 
(професор І.Ю. Головач (Київ), «Можливості використання 
сорбентів у практиці сімейного лікаря» (професор Є.С. Сірчак 
(Ужгород), (доцент Л.В. Юдіна (Київ), «Антибіотик-асоційо-
вана діарея: можливості корекції у практиці сімейного лікаря» 
(професор О.К. Дуда (Київ), «Залізодефіцитні стани: сучасні 
підходи до їх корекції» (доцент О.В. Сергієнко (Київ), «Анти-
біотикорезистентність та інфекція сечової системи: терапевтич-
на тактика» (доцент Т.В. Буднік (Київ), «Лікування тривожних 
розладів у практиці сімейного лікаря» (професор О.О. Хау стова 
(Київ), «Гепатологічні аспекти схуднення» (доцент В.В. Чер-
нявський (Київ), «Біль у практиці сімейного лікаря» (доцент 
Н.Л. Боженко (Львів), «Медикаментозний менеджмент 
сечокам’яної хвороби» (доцент Т.В. Буднік (Київ).

Не меншою популярністю користувались доповіді під час 
наукової дискусії «Комплексна корекція серцево-судинного 
ризику», присвячені найбільш поширеним серцево-судинним 
захворюванням: «Серцево-судинна патологія як основна при-
чина смертності в Україні: фокус на артеріальну гіпертензію 
та ішемічну хворобу серця» (професор О.М. Барна (Київ), 
«Кардіометаболічна терапія у хворих високого ризик» (про-
фесор Л.В. Журавльова (Харків), «Пацієнт з артеріальною 
гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка: як покращити 
прогноз?» (професор І.Ю. Головач (Київ), «Регрес атероскле-
розу: чи може сучасне лікування перетворити міф на реаль-
ність?» (професор О.М. Барна (Київ), «Лікування артеріаль-
ної гіпертензії у хворих високого серцево-судинного ризику 
згідно з вітчизняними та міжнародними рекомендаціями» 
(професор Т.М. Соломенчук (Львів), «Цукровий діабет та 
ожиріння в практиці сімейного лікаря: інноваційна терапія» 
(професор О.М. Барна (Київ), «Інсулінотерапія при цукровому 
діабеті 2-го типу: показання та можливості» (доцент А.М. Ур-
банович (Львів), «Вплив сартанів на органи-мішені при ар-
теріальній гіпертензії» (професор В.А. Скибчик (Львів), «Гі-
перурикемія: сучасний погляд на проблему» (к. мед. н. О.В. Кар-
пенко (Київ), «Артеріальна гіпертензія: у фокусі – пацієнти 
з кардіоваскулярним ризиком» (доцент О.В. Заремба-Федчи-
шин (Львів).

Своїм виступом «Сучасна медицина: роль лікарського 
самоврядування» голова Українського лікарського товариства 
у Львові, проректор з лікувально-профілактичної роботи 
Львівського національного медичного університету імені Да-
нила Галицького доктор мед. наук, професор А.Я. Базилевич 
показав перспективи кардинальних змін системи охорони 
здоров’я України шляхом законодавчого запровадження лі-
карського самоврядування. 

З метою більше привернути увагу до деяких проблем був 
створений Симпозіум «Вибрані питання внутрішньої меди-
цини», де можа було почути доповіді: «Абдомінальний біль» 
(професор І.Г. Палій (Вінниця), «Сучасні принципи терапії 
кислотозалежної патології – фокус на рабепразол» Вибір му-
колітика при лікуванні інфекцій дихальних шляхів» (доцент 
О.О. Бондаренко (Львів), (доцент Л.В. Юдіна (Київ), «Розпо-
всюдженість і тактика лікування кашлюку дітей та дорослих» 
(доцент О.В. Катілов (Вінниця).

В перерві конгресу компанія Санфарма вручала подарун-
ки – книжки з Електрокардіографії за редакцією доктора мед. 
наук, професора О.Й. Жарінова. 

Після перерви були викладені багато актуальних питань, 
які були заслухані в секційних засіданнях та викликали живу 
дискусію: «Сімейний лікар: ключова роль у первинній і вто-
ринній профілактиці» та «Сучасні можливості у профілакти-
ці серцево-судинних катастроф». 

Серед учасників конгресу було проведення розіграш при-
зів: річної передплати на журнал «Мистецтво лікування» та 
на журнал «Ліки України», 3 компресійних небулайзера 
«Юлайзер», термометри OMRON Eco Temp Basic і OMRON 
Flex Temp Smart, 2 глюкометри Bionime GM9550.

Партнерами виступили відомі вітчизняні та закордонні 
фармацевтичні компанії: Юрія-фарм, КВЗ, Фармак, Здоров’я, 
Юніфарм, Санфарма, Ранбаксі КРКА, Омрон, Берлін Хемі, 
Здраво, Олфа, Волд Медисин, д-р Редис, Санофі, Байер, Та-
кеда, Ананта, Вьорваг, Біонорика, Євромедекс, Маклеодс, 
Новонордиск, Фармпланета, УФК, Міда. Превентклініка (Київ) 
забезпечила проведення обстежень в «Кабінеті профілактики» 
лікарів та всіх бажаючих.

ВГО «АПАМ» щиро вдячна за проявлений інтерес до за-
ходу з боку лікарів та партнерів і сподівається на подальшу 
плідну співпрацю в цьому напрямку.

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превен-
тивної та антиейджинг медицини» була заснована у 2007 ро-
ці. Її основною метою є сприяння покращанню надання ме-
дичної допомоги, підвищенню якості та тривалості життя 
населення шляхом розвитку профілактичної, терапевтичної, 
гендерної та антивікової медицини, пропагування знань у цих 
галузях медицини за допомогою лекцій, бесід, друкованих 
видань, виступів в ЗМІ, міжнародних наукових та гуманітар-
них зв’язків. 

Додаткову інформацію про громадську організацію Ви 
зможете отримати, відвідавши наші сайти: http://www.apam.
org.ua, www.facebook.com/apam.com.ua 

Організатори проекту вбачають свою місію в тому, щоб 
привернути увагу лікарів та громадськості в цілому до влас-
ного здоров’я через здоровий спосіб життя, акцентувати ува-
гу суспільства на важливості виявлення хвороб на початкових 
стадіях, запобігання їх розвитку та контролю вже наявних 
хвороб, а також поліпшення якості життя пацієнтів з хроніч-
ними захворюваннями.

Анна КУЗНЕЦОВА, 
керівник проектів ВГО «Асоціація превентивної 

та антиейджинг медицини»

 • Ïåðåäîâ³ ðóáåæ³ íàóêè

ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÍÅ ËÈØÅ ÕÂÎÐÎÁÈ, À É ÑÒÀÐ²ÍÍß!

Президія: голова ЛОДА О. Синютка, академік Д. Зербіно, 
проф. О. Барна, проф. А. Базилевич

 • Â³ñò³ ³ç îñåðåäê³â ÓËÒ

Â²ÐÍ²ÑÒÜ ÍÀÇÀÂÆÄÈ
Їх понад 12 тисяч медичних сестер, фельдшерів та 

акушерок – випускників Бориславського медичного учи-
лища, а тепер коледжу, за 70 років його існування. Не-
щодавно на зустріч із своєю «alma mater» зібрались 
випускники 1976 року. Їх було 15, а із тих, хто вчив їх 
зосталось лише двоє – інші відійшли вже у вічність. Всі, 
хто прибув на цю зустріч зостали на все життя вірними 
медицині – хтось здобув вищу медичну освіту, хтось за-
відує ФАПАами, хтось працює на посадах медичних 
сестер. Були сльози радості у спогадах про минулі роки, 
сльози скорботи за тими, кого вже немає. Кожен у своїх 
розповідях-сповідях про минулі роки гордився тим, що 
знайшов своє достойне місце в житті. Як сказала медич-
на сестра Сколівської ЦРЛ Любов Бучко: «Я здобула 

професію, яка вимагає вчитися ціле життя, поєднуючи 
в собі високий професіоналізм і особливі прояви мило-
сердя. Бо хто ж, як не медичні сестри, піднімають на 
ноги найважчих хворих, хто вселяє їм надію на одужан-
ня!». Всі були одностайними в тому, що знайшли своє 
місце в житті, а також в тому, що медсестринство повин-
но бути престижною і гідно оплачуваною професією.

 Привітали своїх вихованців колишній викладач Ла-
риса Мірчук та автор цієї статті. Вони засвідчили гордість 
за своїх вихованців, які знайшли своє місце в житті, кро-
куючи до вдосконалення своїх знань та умінь відповідно 
до вимог часу. Випускники з цікавістю оглянули музей 
історії коледжу, побували в музеї бойківського побуту.

Роман ПОЦЮРКО
Почесний директор Бориславського 

медичного коледжу, член УЛТ
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Минуло вже чверть 
віку після виходу у 

світ нашого першого «Росій-
сько-українського медичного 
словника», рекомендованого 
Центральним методичним 
кабінетом з вищої медичної 
освіти МОЗ України як на-
вчальний посібник для сту-
дентів вищих медичних на-
вчальних закладів. Нині 
здійснюється чергова спроба 
систематизації та аналізу су-

часного українського перекладу нової міжнародної анатоміч-
ної термінолоґії, розмістивши досліджуваний матеріал за 
абетковим порядком, а не тематичним, як це прийнято у ана-
томів, з метою зробити його сприйнятливішим для ширшого 
кола лікарів, словникарів та інших зацікавлених осіб.

Робота над новим відродженням української медичної 
термінолоґії, розпочата понад чверть віку тому (з 1989 року) 
починає давати перші ужинки. Цьогоріч з нагоди 25-ліття ви-
ходу нашого першого словника, виданого у переддень нашої 
Незалежності в 1991 році, доцільно підводити перші підсум-
ки щодо тенденцій розвитку вітчизняної мови у медичнвій 
науці та практиці. За цей час вийшло багато медичних слов-
ників, як зі значними рисами українського відродження, так 
і безнадійно заскорузлих. Аналіз теперішнього стану україн-
ського лікарського називництва, варто розпочинати з анатомії.

2015 року було видано «Латино-український анатомічний 
словник: остеологія» та «Російсько-латино-український ана-
томічний словник: остеологія», які були присвячені 25-річчю 
ВУЛТ. Цьогоріч вийшов у світ «Латино-український анато-
мічний словник: артроміолоґія» та «Російсько-латино-україн-
ський анатомічний словник: артроміолоґія», які присвячені 
25-річчю появи нашого першого словника. Латинська части-
на цих анатомічних словників відповідає новій офіційній 
міжнародній анатомічній термінолоґії «Terminologia Ana-
tomica» [TA]. Українська частина побудована на основі су-
часного загальноприйнятого українського перекладу нової 
міжнародної анатомічної термінолоґії «Український стандарт» 
2001 року, який за 15 років, в основному, пройшов перевірку 
часом (за редакцією Голови номенклатурної комісії Міністер-
ства охорони здоров’я України проф. І.І.Бобрика та Прези-
дента Наукового товариства анатомів, гістолоґів, ембріолоґів 
і топоґрафоанатомів України проф. В.Г.Ковешнікова) з ура-
хуванням найновіших поправок 2010 року за редакцією 
проф. В.Г.Черкасова.

 Переглядаючи сучасний український переклад нової між-
народної анатомічної термінолоґії, перевиданий 2010 року у 
латинсько-українсько-російсько-анґлійському форматі за ре-
дакцією професора В.Г. Черкасова та рекомендований Цент-
ральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ 
України як навчальний посібник для студентів вищих медич-
них навчальних закладів, ми можемо сміливо поставити собі 
у заслугу, що деякі справжні українські терміни за цей час 
таки прижилися в нашій сучасній анатомічній термінолоґії. 
Наприклад, латинський іменник «apertura» тепер переклада-
ється («отвір») замість транслітеровуваного у росіян донині 
та колись і у нас «апертура»; до транслітерованого «апофіз» 
додався синонім «приросток»; до «акроміон» – «надплечовий 
відросток»; латинський прикметник «alveolaris» ми нині пе-
рекладаємо як «комірковий», а не транслітеруємо більше як 
росіяни «альвеолярний»; латинські прикметники «lateralis» 
та «medialis» перекладаються українською як «бічний» та 
«присередній», а не транслітеруються «латеральний» та «ме-
діальний», як це було раніше; латинську назву «sinus» ми 
тепер системно перекладаємо «пазуха» замість колись тран-
слітеровуваного «синус». Сподіваємось, що спільними зусил-
лями українізація української термінології поглиблюватиметь-
ся й поширюватиметься і, з часом, українськість нашої мови 
буде не згірш за чеськість чеської, польськість польської, 
угорськість угорської чи фінськість фінської.

Прикро, що донині в офіційному українському перекладі 
все ще фіґурує росіянізм «головка», а не, скажімо, «голівка». 
Виправлення та удосконалення української наукової терміно-
лоґії – це наша спільна справа, тому й розпочато нову систе-
матизацію та аналіз наявного термінолоґічного матеріалу у 
порівнянні з латинською та російською мовами.

Звертає на себе увагу надзвичайна громіздкість російських 
анатомічних термінів.

На жаль, залишилися ще деякі невирішені, непослідовно 
чи недоладно вирішені питання, такі як:

БЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (лат. trigonum femorale 
[TA] A04.7.03.013) стегновий трикутник;

БЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (лат. trigonum femoris [TA] 
A01.2.08.008) стегновий трикутник;

БЕДРО (лат. femur [TA] A01.1.00.035) стегно;
БЕДРЕННАЯ КОСТЬ (лат. femur [TA] A02.5.04.001; os 

femoris [TA] A02.5.04.001) стегнова кістка;
БОЛЬШАЯ ПОЯСНИЧНАЯ МЫШЦА (лат. musculus 

psoas major [TA]) великий поперековий м’яз;
МАЛАЯ ПОЯСНИЧНАЯ МЫШЦА (лат. musculus psoas 

minor [TA]) малий поперековий м’яз;
ПОЯСНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ (лат. regio lumbalis [TA]) по-

перекова ділянка;
ПОЯСНИЧНАЯ ЧАСТЬ (лат. pars psoatica [TA]) попере-

кова частина;
ПОЯСНИЧНАЯ ЧАСТЬ ДИАФРАГМЫ (лат. pars lumbalis 

diaphragmatis [TA]) поперекова частина діафраґми;

ГОЛОВА (лат. caput [TA] A01.1.00.001) голoва;
ГОЛОВКА (лат. caput [TA] A04.0.00.001) головка;
ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА (лат. 

musculus sternocleidomastoideus [TA]) груднинно-ключично-
cоскоподібний м’яз;

ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНЫЙ СУСТАВ (лат. articulatio 
sternoclavicularis [TA]) груднинно-ключичний суглоб;

ПЕРЕДНЯЯ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНАЯ СВЯЗКА (лат. 
ligamentum sternoclaviculare anterius [TA]) передня груднин-
но-ключична зв’язка;

ЗАДНЯЯ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНАЯ СВЯЗКА (лат. liga-
mentum sternoclaviculare posterius [TA]) задня груднинно-
ключична зв’язка;

ГРУДИНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА (лат. musculus 
sternohyoideus [TA]) груднинно-під’язиковий м’яз;

ГРУДИНО-РЁБЕРНЫЕ СУСТАВЫ (лат. articulationes 
sternocostales [TA]) груднинно-реброві суглоби;

ГРУДИНО-РЁБЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (лат. trigonum 
sternocostale [TA]) груднинно-ребровий трикутник;

ГРУДИНО-ЩИТОВИДНАЯ МЫШЦА (лат. musculus 
sternothyreoideus [TA]) груднинно-щитоподібний м’яз;

ТЫЛЬНАЯ ЛОКТЕЗАПЯСТНАЯ СВЯЗКА (лат. ligamen-
tum ulnocarpale dorsale [TA]) тильна ліктьово-зап’ясткова 
зв’язка;

ЛАДОННАЯ ЛОКТЕЗАПЯСТНАЯ СВЯЗКА (лат. ligamen-
tum ulnocarpale palmare [TA]) долонна ліктьово-зап’ясткова 
зв’язка;

ЛУЧЕЛОКТЕВОЙ СИНДЕСМОЗ (лат. syndesmosis 
radioul naris [TA]) променево-ліктьовий синдесмоз;

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ (лат. articulatio radiocarpalis 
[TA]) променево-зап’ястковий суглоб;

ТЫЛЬНАЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНАЯ СВЯЗКА (лат. ligamentum 
radiocarpale dorsale [TA]) тильна променево-зап’ясткова 
зв’язка;

ЛАДОННАЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНАЯ СВЯЗКА (лат. 
ligamentum radiocarpale palmare [TA]) долонна променево-
зап’ясткова зв’язка;

ДИСТАЛЬНЫЙ ЛУЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (лат. 
articulatio radioulnaris distalis [TA]) дистальний променево-
ліктьовий суглоб;

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ЛУЧЕЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (лат. 
articulatio radioulnaris proximalis [TA]) проксимальний про-
менево-ліктьовий суглоб;

МОЧЕПОЛОВАЯ ЩЕЛЬ (лат. hiatus urogenitalis [TA]) 
сечово-статевий розтвір;

ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ (лат. articulationes 
metacarpophalangeae [TA]) п’ястково-фаланґові суглоби;

ГРУДНАЯ ОБЛАСТЬ (лат. regio mammaria [TA]) грудна 
ділянка;

ГРУДНАЯ ОБЛАСТЬ (лат. regio pectoralis [TA]) грудна 
ділянка;

ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ; ПОЛОСТЬ ГРУДИ (лат. cavitas 
thoracis [TA]) порожнина грудної клітки;

ЛАТЕРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ГРУДИ (лат. regio pectoralis 
lateralis [TA]) бічна ділянка грудної клітки;

ДВУБРЮШНАЯ МЫШЦА (лат. musculus biventer [TA] 
A04.0.00.011) двочеревцевий м’яз;

ДВУБРЮШНАЯ МЫШЦА (лат. musculus digastricus [TA] 
A04.2.03.002) двочеревцевий м’яз;

ДУГООБРАЗНАЯ ЛИНИЯ (лат. linea arcuata [TA] 
A02.5.01.105) дугоподібна лінія;

ДУГООБРАЗНОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ (лат. eminentia arcuata 
[TA] A02.1.06.023) дугове підвищення;

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ БУГРИСТОСТЬ (лат. tuberositas 
masseterica [TA]) жувальна горбистість;

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА (лат. musculus masseter [TA]) 
жувальний м’яз;

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ (лат. musculi masticatorii 
[TA]) жувальні м’язи;

ЗАБРЮШИННАЯ СВЯЗКА (лат. ligamentum extra-
peritoneale [TA] A04.5.02.004; A04.5.03.005) заочеревинна 
зв’язка;

ЗАБРЮШИННАЯ ФАСЦИЯ (лат. fascia extraperitonealis 
[TA] A04.5.02.005; A04.5.03.006) заочеревинна фасція;

у Дюбенка К.А. (2001) вони названі «зовнішньоочере-
винними», але задля системності краще їх назвати «позаоче-
ревинними»;

у Портуса Р.М. (2005) ЗАБРЮШИННАЯ ФАСЦИЯ – за-
очеревинна фасція – fascia retroperitonealis.

у Казаченок Т.Г. (1990) fascia retroperitonealis (fascia 
subperitonealis [PNA]; fascia propria Velpeau) забрюшинная 
фасция;

ЗАСЕРОЗНАЯ ФАСЦИЯ (лат. fascia extraserosalis [TA]) 
позасерозна фасція;

ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ГОМФОЗ (лат. gomphosis [TA]) 
вклинення, ґомфоз;

ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНЫЙ СИНДЕСМОЗ; ВКОЛАЧИВА-
НИЕ (лат. syndesmosis dentoalveolaris [TA]; gomphosis [TA]) 
зубо-комірковий синдесмоз; вклинення;

ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА (лат. musculus gastrocnemius 
[TA]) литковий м’яз;

ИКРОНОЖНАЯ ОБЛАСТЬ (лат. regio surae [TA]) лит-
кова ділянка;

КЛИНОВИДНО-ЗАТЫЛОЧНЫЙ СИНХОНДРОЗ (лат. 
synchondrosis sphenooccipitalis [TA]) клинопотиличний син-
хондроз;

КЛИНОВИДНО-КАМЕНИСТЫЙ СИНХОНДРОЗ (лат. 
synchondrosis sphenopetrosa [TA]) клино-кам’янистий син-
хондроз;

КЛИНОВИДНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ СВЯЗКА (лат. 
ligamentum sphenomandibulare [TA]) клино-нижньощелепна 
зв’язка;

КЛИНОВИДНО-РЕШЁТЧАТЫЙ СИНХОНДРОЗ (лат. 
synchondrosis sphenoethmoidalis[TA]) клино-решітчастий 
синхондроз;

КЛИНОЛАДЬЕВИДНЫЙ СУСТАВ (лат. articulatio 
cuneonavicularis [TA]) клино-човноподібний суглоб;

КОНИЧЕСКАЯ СВЯЗКА (лат. ligamentum conoideum 
[TA]) конічна зв’язка;

КОНУСОВИДНЫЙ БУГОРОК (лат. tuberculum conoideum 
[TA]) конусоподібний горбок;

КРЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ (лат. pars alaris [TA]) крилова час-
тина;

КРЫЛОВИДНЫЕ СКЛАДКИ (лат. plicae alares [TA]) 
крилоподібні складки;

КРЫЛОВИДНЫЙ ОТРОСТОК (лат. processus 
pterygoideus [TA]) крилоподібний відросток;

ЛОБ (лат. frons [TA]) лоб, чоло;
ЛОБ (лат. sinciput [TA]) лоб;
ЛУЧЕВАЯ ГОЛОВКА (лат. caput radiale [TA] A04.6.02.035) 

головка променевої кістки;
ГОЛОВКА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (лат. caput radii [TA] 

A02.4.05.002) головка променевої кістки;
ЛУЧИСТАЯ СВЯЗКА ГОЛОВКИ РЕБРА (лат. ligamentum 

capitis costae radiatum [TA]) промениста зв’язка головки 
ребра;

ЛУЧИСТАЯ СВЯЗКА ЗАПЯСТЬЯ (лат. ligamentum carpi 
radiatum [TA]) променева зв’язка зап’ястка;

ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС; ПОЯС ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
(лат. cingulum pectorale [TA] A01.1.00.020; cingulum membri 
superioris [TA] A01.1.00.020) грудний пояс; пояс верхніх кін-
цівок;

ПОЯС ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ (лат. cingulum pectorale 
[TA] A02.4.00.002; cingulum membri superioris [TA] 
A02.4.00.002) грудний пояс; пояс верхньої кінцівки;

ПЛЕЧЕЛОКТЕВАЯ ГОЛОВКА (лат. caput humeroulnare 
[TA]) плечо-ліктьова головка;

ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА (лат. musculus brachioradialis 
[TA]) плечо-променевий м’яз;

ПОДБОРОДОЧНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА (лат. 
musculus geniohyoideus [TA]) підборідно-під’язиковий м’яз;

ПОДПОДЪЯЗЫЧНАЯ СУМКА (лат. bursa infrahyoidea 
[TA]) підпід’язикова сумка;

ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ (лат. musculi infra-
hyoidei [TA]) підпід’язикові м’язи;

НАДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ (лат. musculi supra-
hyoidei [TA]) надпід’язикові м’язи;

ПОЗАДИПОДЪЯЗЫЧНАЯ СУМКА (лат. bursa 
retrohyoidea [TA]) запід’язикова сумка;

ПОДПОДКОЛЕННОЕ УГЛУБЛЕНИЕ (лат. recessus 
subpopliteus [TA]) підпідколінний закуток;

НАДНАДКОЛЕННИКОВАЯ СУМКА (лат. bursa 
suprapatellaris [TA]) наднаколінкова сумка;

ГЛУБОКАЯ ПОДНАДКОЛЕННИКОВАЯ СУМКА (лат. 
bursa infrapatellaris profunda [TA]) глибока піднаколінкова 
сумка;

ПОДКОЖНАЯ ПОДНАДКОЛЕННИКОВАЯ СУМКА 
(лат. bursa subcutanea infrapatellaris [TA]) піднаколінкова 
підшкірна сумка;

ПОДЛОПАТОЧНАЯ МЫШЦА (лат. musculus 
subscapularis [TA]) підлопатковий м’яз;

ПОДЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ (лат. regio infrascapularis 
[TA]) підлопаткова ділянка;

ПОДЛОПАТОЧНАЯ ЯМКА (лат. fossa subscapularis [TA]) 
підлопаткова ямка;

ПОДМЫШЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ (лат. regio axillaris [TA]) 
пахвова ділянка;

ПОДМЫШЕЧНАЯ СУМКА (лат. bursa submuscularis 
[TA]) підм’язова сумка;

ПОДМЫШЕЧНАЯ ФАСЦИЯ (лат. fascia axillaris [TA]) 
пахвова фасція;

ПОДМЫШЕЧНАЯ ЯМКА (лат. fossa axillaris [TA]) пах-
вова ямка;

ПОДПОРА БЕЛОЙ ЛИНИИ (лат. adminiculum lineae albae 
[TA]) підпора білої лінії;

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДНАДМЫЩЕЛКОВЫЙ ГРЕБЕНЬ 
(лат. crista supraepicondylaris [supraлpicondylaris] lateralis 
[TA]; crista supracondylaris lateralis [TA]) бічний наднадви-
ростковий гребінь;

МЕДИАЛЬНЫЙ НАДНАДМЫЩЕЛКОВЫЙ ГРЕБЕНЬ 
(лат. crista supraepicondylaris [supraлpicondylaris] medialis 
[TA]; crista supracondylaris medialis [TA]) присередній над-
надвиростковий гребінь;

 Очевидно, в майбутньому бажано було б взагалі відмо-
витись від українських базових назв з префіксами «над-», 
«під-» тощо, з ознаки на подальше утворення від них похідних 
назв з цими самими префіксами. Також треба або розрізняти 
в українському перекладі «infrascapularis» та «subscapularis», 
або уніфікувати ці назви у латині. 

ПОДВЗДОШНО-ЛОБКОВЫЙ ПУТЬ (лат. tractus 
iliopubicus [TA] клубово-лобковий шлях;

ПОДВЗДОШНО-БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ ТРАКТ (лат. 
tractus iliotibialis [TA]) клубово-гомілкове пасмо;

ПОЛУЛУННАЯ КОСТЬ (лат. os lunatum [TA] 
A02.4.08.005) півмісяцева кістка;

ПОЛУЛУННАЯ ЛИНИЯ (лат. linea semilunaris [TA] 
A04.5.01.025) півмісяцева лінія;
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ПОЛУЛУННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (лат. facies lunata [TA] 
A02.5.01.006) півмісяцева поверхня;

ПОЛУЛУННАЯ РАСЩЕЛИНА (лат. hiatus semilunaris 
[TA] A02.1.07.018) півмісяцева щілина;

ПОПЕРЕЧНАЯ СВЯЗКА ПЛЕЧА (лат. ligamentum 
transversum humeri [TA]) поперечна зв’язка плечової кістки;

ПОПЕРЕЧНАЯ ФАСЦИЯ (лат. fascia transversalis [TA]) 
поперечна фасція;

ПОПЕРЕЧНАЯ ЧАСТЬ (лат. pars transversa [TA]) по-
перечна частина;

ПОПЕРЕЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ (лат. foramen transversarium 
[TA]) поперечний отвір;

ПОПЕРЕЧНЫЙ (лат. transversalis [TA] A01.0.00.027) 
поперечний;

ПОПЕРЕЧНЫЙ (лат. transversus [TA] A01.0.00.026) по-
перечний;

ПЯТОЧНЫЙ БУГОРОК (лат. tuberculum calcanei [TA]) 
п’ятковий горбок;

ПЯТОЧНЫЙ ОТРОСТОК (лат. processus calcaneus [TA]) 
п’ятковий відросток;

СОЕДИНЕНИЯ ТАЗОВОГО ПОЯСА (лат. juncturae 
cinguli pelvici [TA] A03.6.00.002) з’єднання тазового пояса;

СОЕДИНЕНИЯ ТАЗОВОГО ПОЯСА (лат. juncturae 
cinguli pelvis [TA] A03.4.00.001) з’єднання тазового пояса;

СОСЦЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК (лат. processus mamillaris 
[TA] A02.2.04.004) соскоподібний відросток;

СОСЦЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК (лат. processus mastoideus 
[TA] A02.1.06.004) соскоподібний відросток;

ТАЗОВАЯ ПОЛОСТЬ; ПОЛОСТЬ ТАЗА (лат. cavitas pelvis 
[TA] A01.1.00.052) порожнина таза;

ПОЛОСТЬ ТАЗА (лат. cavitas pelvis [TA] A02.5.02.002) 
тазова порожнина;

ТАЗОВЫЙ ПОЯС; ПОЯС НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
(лат. cingulum pelvicum [TA] A01.1.00.032; cingulum membri 
inferioris [TA] A01.1.00.032) тазовий пояс; пояс нижніх кін-
цівок;

ТАЗОВЫЙ ПОЯС; ПОЯС НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
(лат. cingulum pelvicum [TA] A02.5.00.002; cingulum membri 
inferioris [TA] A02.5.00.002) тазовий пояс; пояс нижньої кін-
цівки;

ТАРАННО-ПЯТОЧНО-ЛАДЬЕВИДНЫЙ СУСТАВ (лат. 
articulatio talocalcaneonavicularis [TA]) надп’ятково-
п’ятково-човноподібний суглоб;

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ КОСТЬ (лат. os trapezoideum [TA]) 
трапецієподібна кістка;

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА (лат. musculus trapezius 
[TA]) трапецієподібний м’яз;

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ СВЯЗКА (лат. ligamentum 
trapezoideum [TA]) трапецієподібна зв’язка;

ЭПИФИЗ (лат. epiphysis [TA]) наросток, епіфіз;
ЭПИФИЗАРНАЯ ЛИНИЯ (лат. linea epiphysialis [TA]) 

наросткова лінія;
ЭПИФИЗАРНАЯ ПЛАСТИНКА (лат. lamina epiphysialis 

[TA] A02.0.00.020) наросткова пластина;
ЭПИФИЗАРНЫЙ ХРЯЩ (лат. cartilago epiphysialis [TA] 

A03.0.00.018) епіфізний хрящ;
ЭПИФИЗАРНЫЙ ХРЯЩ (лат. cartilago epiphysialis [TA] 

A02.0.00.019) наростковий хрящ;
 Уніфікації в міжнародній анатомічній термінолоґії або 

розрізнення при українському перекладі також потребують 
латинські назви «fossa» та «fovea»:

СУСТАВНАЯ ЯМКА (лат. fossa articularis [TA] 
A03.0.00.023) суглобова ямка;

СУСТАВНАЯ ЯМКА (лат. fovea articularis [TA] 
A02.4.05.003) суглобова ямка;

ЯМКА (лат. fossa [TA]) ямка;
ЯМКА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ (лат. fossa acetabuli 

[TA]) ямка кульшозападини [кульшової западини];
ЯМКА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (лат. fovea capitis 

femoris [TA]) ямка головки стегнової кістки;
ЯМКА ЗУБА (лат. fovea dentis [TA]) ямка зуба;
ЯМКА ЛАТЕРАЛЬНОЙ ЛОДЫЖКИ (лат. fossa malleoli 

lateralis [TA]) ямка бічної кісточки;
ЯМКА ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА (лат. fossa olecrani [TA]) 

ліктьова ямка;
ЯМКА СЛЁЗНОГО МЕШКА (лат. fossa sacci lacrimalis 

[TA]) ямка сльозового мішка;
ЯМКА СЛЁЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (лат. fossa glandulae lacrimalis 

[TA]) ямка сльозової залози;
ЯМОЧКИ ГРАНУЛЯЦИЙ (лат. foveolae granulares [TA]) 

зернисті ямочки;
ЯРЕМНАЯ ЯМКА (лат. fossa jugularis [TA]) яремна ямка;
 Те саме стосується й латинських назов «collum» та 

«cervix», уніфікований переклад яких ускладнюється вико-
ристанням зменшувальних форм:

СУМКИ ШЕИ (лат. bursae colli [TA]) сумки шиї;
ФАСЦИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ (лат. fascia capitis et colli [TA]) 

фасція голови та шиї;
ФАСЦИЯ ШЕИ (лат. fascia cervicalis [TA]; fascia colli [TA]) 

шийна фасція, фасція шиї;
ШЕЙКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ (лат. collum femoris [TA]) 

шийка стегнової кістки;
ШЕЙКА ЛОПАТКИ (лат. collum scapulae [TA]) шийка 

лопатки;
ШЕЙКА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (лат. collum radii [TA]) ший-

ка променевої кістки;
ШЕЙКА МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ (лат. collum fi bulae 

[TA]) шийка малогомілкової кістки;
ШЕЙКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (лат. collum mandibulae 

[TA]) шийка нижньої щелепи;
ШЕЙКА РЕБРА (лат. collum costae [TA]) шийка ребра;
ШЕЙКА ТАРАННОЙ КОСТИ (лат. collum tali [TA, PNA, 

JNA, BNA]) шийка надп’яткової кістки;

ШЕЙНОЕ РЕБРО (лат. costa cervicalis [TA]; costa colli [TA]) 
шийне ребро;

ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ [CI – CVII] (лат. vertebrae 
cervicales [CI – CVII] [TA]) шийні хребці [CI – CVII];

ШЕЙНЫЙ ЛОРДОЗ (лат. lordosis cervicis [TA]; lordosis 
colli [TA]) шийний лордоз;

ШЕЯ (лат. collum [TA]; cervix [TA]) шийка; шия;
 У міжнародній анатомічній термінолоґії латинські назви 

подаються окремо одниною та множиною, тому й при пере-
кладі цей підхід збережено:

СЕСАМОВИДНАЯ КОСТЬ (лат. os sesamoideum [TA]) 
сесамоподібна кістка;

СЕСАМОВИДНЫЕ КОСТИ (лат. ossa sesamoidea [TA]) 
сесамоподібні кістки;

 Російською написання «СХИНДИЛЕЗ», а читання через 
«Ё», цілком можливе з ознаки систематичного непроставлян-
ня крапок над «Е». Щодо української назви «схіндильоз», то 
вона ніяк не може бути утворена з лат. schindylesis [TA]. Пра-
вильніше утворити «схіндилез» чи ще краще «розщеплення».

Нижче наводяться найяскравіші приклади неспівпадінь 
російських і українських офіційних анатомічних термінів та 
неузгодженості російських між собою, які пояснюються не-
долугим перекладом з латини російської термінолоґії, але ми 
тут нічим уже не можемо зарадити відсталому сусідньому 
народові.

БОРОЗДА ВЕРХНЕГО ВЕКА (лат. sulcus suprapalpebralis 
[TA]) надповікова борозна;

БОРОЗДА НИЖНЕГО ВЕКА (лат. sulcus infrapalpebralis 
[TA]) підповікова борозна;

ЗАПЯСТНЫЕ ВЛАГАЛИЩА (лат. vaginae tendinum 
carpales [TA]) піхви зап’ясткових сухожилків;

ЛАДОННЫЕ ЗАПЯСТНЫЕ ВЛАГАЛИЩА (лат. vaginae 
tendinum carpales palmares [TA]) долонні піхви зап’ясткових 
сухожилків;

ПРЕДПЛЮСНЕВЫЕ ВЛАГАЛИЩА СУХОЖИЛИЙ (лат. 
vaginae tendinum tarsales anteriores [TA]) передні заплесно-
ві сухожилкові піхви;

ВЕРХНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ МАЛО-
БЕРЦОВЫХ МЫШЦ (лат. retinaculum musculorum 
fi bularium superius [TA] A04.7.03.028; retinaculum musculorum 
peroneorum superius [TA] A04.7.03.028) верхній тримач мало-
гомілкових м’язів;

ВЕРХНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБА-
ТЕЛЕЙ (лат. retinaculum musculorum extensorum superius 
[TA] A04.7.03.025) верхній тримач м’язів-розгиначів;

НИЖНИЙ  УДЕРЖИВАТЕЛЬ  СУХОЖИЛИЙ 
МАЛОБЕРЦОВЫХ МЫШЦ (лат. retinaculum musculorum 
fi bularium inferius [TA] A04.7.03.029; retinaculum musculorum 
peroneorum inferius [TA] A04.7.03.029) нижній тримач мало-
гомілкових м’язів;

НИЖНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБА-
ТЕЛЕЙ (лат. retinaculum musculorum extensorum inferius 
[TA] A04.7.03.027) нижній тримач м’язів-розгиначів;

УДЕРЖИВАТЕЛЬ МЫШЦ-СГИБАТЕЛЕЙ (лат. retina-
culum musculorum fl exorum [TA] A04.6.03.013) тримач м’язів-
згиначів;

УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ (лат. 
retinaculum musculorum fl exorum [TA] A04.7.03.026) тримач 
м’язів-згиначів;

КРЮЧОК ТЕЛА ПЕРВОГО (І) ГРУДНОГО ПОЗВОНКА; 
КРЮЧКОВИДНЫЙ ОТРОСТОК ПЕРВОГО (І) ГРУДНОГО 
ПОЗВОНКА (лат. uncus corporis [TA] A02.2.03.005; processus 
uncinatus [TA] A02.2.03.005) гачок тіла; гачкуватий відрос-
ток;

КРЮЧОК ТЕЛА; КРЮЧКОВИДНЫЙ ОТРОСТОК 
(лат. uncus corporis [TA] A02.2.02.002; processus uncinatus 
[TA] A02.2.02.002) гачок тіла; гачкуватий відросток;

МЕЖБУГОРКОВОЕ ВЛАГАЛИЩЕ (лат. vagina tendinis 
intertubercularis [TA]) міжгорбкова сухожилкова піхва;

МЫЩЕЛКОВЫЙ ОТРОСТОК (лат. processus condylaris 
[TA]) виростковий відросток;

МЫЩЕЛКОВЫЙ СУСТАВ (лат. articulatio bicondylaris 
[TA]) двовиростковий суглоб;

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ПЯСТНАЯ СВЯЗКА 
(лат. ligamentum metacarpale transversum superfi ciale [TA]) 
поверхнева поперечна п’ясткова зв’язка;

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ СВЯЗКА ПЛЮСНЫ 
(лат. ligamentum metatarsale transversum superfi ciale [TA]) по-
верхнева поперечна плеснова зв’язка;

ПЯСТЬ (лат. regio metacarpalis [TA] A01.2.07.025) п’яст-
кова ділянка;

ПЯСТЬЕ (лат. metacarpus [TA] A01.1.00.027) п’ясток;
СОЕДИНЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ КО-

НЕЧНОСТИ (лат. juncturae membri superioris liberi [TA]) 
з’єднання вільної верхньої кінцівки;

СОЕДИНЕНИЯ СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
(лат. juncturae membri inferioris liberi [TA]) з’єднання віль-
ної нижньої кінцівки;

СУСТАВНАЯ ГУБА 1.(лат. labrum articulare [TA] 
A03.0.00.025) суглобова губа; 2.(лат. labrum glenoidale [TA] 
A03.5.08.002) губа суглобозападини [суглобової западини];

ТЫЛ КИСТИ (лат. dorsum manus [TA] A01.1.00.029) тил 
кисті;

ТЫЛ КИСТИ (лат. regio dorsalis manus [TA] A01.2.07.021) 
тильна ділянка кисті;

ТЫЛ СТОПЫ (лат. dorsum pedis [TA] A01.1.00.045) тил 
стопи;

ТЫЛ СТОПЫ; ТЫЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СТОПЫ (лат. 
dorsum pedis [TA] A01.2.08.024; regio dorsalis pedis [TA] 
A01.2.08.024) тил стопи; тильна ділянка стопи;

 Росіяни то гублять при перекладі цілі слова, то додають 
зайві, які відсутні в узгодженому латинському ориґіналі між-
народної анатомічної термінолоґії, то плутають одні терміни 

з іншими, то хибують з ґраматикою. Як сказав їхній класик, 
який добре їх вивчив: «умом Россию не понять!».

Це лише деякі приклади недоречностей, які досі існують 
у нашій термінолоґії. Так що є ще над чим працювати, варто 
лише об’єднати зусилля і дослухатися голосу розуму у цій 
важливій для нашого народу справі, бо без свого слова ми так 
і залишимось безсловесними недоріками на вітрах чужих іс-
торій.

Наголос проставлено лише на словах «ВЕКОВАЯ» для 
уникнення читання як «ВЕКОВАЯ», «зв’язки» для уникнен-
ня читання як «зв’язки» та в інший складних випадках.

Таким чином, хоч сучасна офіційна анатомічна терміно-
лоґія і являє собою ще дуже недосконалу різношерстну сис-
тему компромісних назв різних національних шкіл, проте це 
чи не єдина (поруч з пізніше та дещо менш розвиненими 
гістолоґічною (Nomina Histologica [NH]) та ембріолоґічною 
(Nomina Embryologica [NE]) термінолоґіями (ще номенкла-
турами?!)), яка за останнє сторіччя хоч якось впорядковуєть-
ся в медичній термінолоґії взагалі. 

Сподіватимемося, що разом в найближчому майбутньому 
спроможемось відповісти хоч на частину поставлених тут за-
питань. Адже перед тим, як давати відповіді, потрібно, щонай-
менше, собі чітко усвідомити запитання, якщо уже хтось 
сформулював ці запитання. А якщо навіть запитань немає, то 
немає і науки. Адже сліпе повторення попередників – це швид-
ше вже подоба реліґії та стаґнація, ніж наука. Тому лише май-
бутні покоління українських науковців, які не народилися в 
рабстві, зможуть остаточно вивести українську наукову тер-
мінолоґію з манівців чужих помилок та очистити її від хибних 
нашарувань. 

Станіслав НЕЧАЇВ,
Голова Історико-Термінолоґічної Комісії
Всеукраїнського Лікарського Товариства

 • Íîâèíè ÂÓËÒ

ÍÀÓÊÎÂÀ ²ÑÒÎÐÈÊÎ-
ÒÅÐÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß ÂÓËÒ 
«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ Ë²ÊÀÐÑÜÊÅ 
ÍÀÇÈÂÍÈÖÒÂÎ» 

30 червня 2016 року у Києві в приміщенні Національної 
наукової медичної бібліотеки України відбулася наукова іс-
торико-термінолоґічна конференція Всеукраїнського Лікар-
ського Товариства «Українське лікарське називництво», при-
свячена 25-річчю видання нашого першого медичного слов-
ника 1991 року.

Із вступним словом до учасників звернувся академік НАМ НУ 
Любомир Пиріг. Вітальні промови виголосили Олег Мусій, 
Станіслав Нечаїв, Раїса Павленко з Києва та Микола Тищук 
з Одеси. 

Доповіді надійшли від Світлани Булах, Сергія Гаврилюка, 
Лідії Корнілової, Ніни Крушинської, Акима Літвака, Зеновія 
Масного, Валентини Мойсеєнко, Антонія Мойсея, Олега Му-
сія, Світлани Мушак, Дмитра Назаренка, Станіслава Нечаєва, 
Тараса Никули, Тетяни Остапенко, Раїси Павленко, Любоми-
ра Пирога, Миколи Тищука, Алли Ткач, Олександра Чорноб-
ривенка, Олега Ціборовського. Більшість із них з великим 
зацікавленням були заслухані.

За результатами конференції прийнято резолюцію, яка 
серед іншого постановила: об’єднати зусилля для покращен-
ня українського лікарського називництва, перевидати чи ви-
дати пробними накладами «Медичний словник лікарських 
рослин (російсько-латинсько-український з п’ятьма слов’ян-
ськими відповідниками)» О.Мусія, виправлене та доповнене 
видання «Стоматолоґічного словника» С.Мушак та С.Нечая, 
«Кардіолоґічний словник» за редакцією С.Гаврилюка, С.Не-
чая та О.Чорнобривенка, «Акушерсько-ґінеколоґічний слов-
ник» С.Нечая, «Анатомічний словник» С.Нечая, «Українсько-
польський лікарський словник» С.Нечая, «Нефролоґічний 
словник» Л.Пирога та деякі інші.

Також була висловлена думка про доцільність терміноло-
ґічні питання обговорювати щороку, зробивши наукову іс-
торико-термінолоґічну конференцію ВУЛТ «Українське лікар-
ське називництво» щорічною.

Голова історико-термінолоґічної комісії 
Всеукраїнського Лікарського Товариства 

Станіслав НЕЧАЇВ

Група учасників конференції



8 Ëèïåíü-ñåðïåíü 2016 ðîêó

До істини докопується тільки той, хто
чітко визначає значення слів.

Українці, як відомо, по-
над три сторіччя були 

бездержавною нацією, їх по-
неволювали різні нації і пере-
довсім російська. Цілком при-
родно, що в таких умовах у 
них сформувався український 
націоналізм визволення, який 
постійно спонукав їх до на-
ціонально-визвольної бороть-
би. Проте після того, як у 
1991 році був ухвалений «Акт 
проголошення незалежності 
України», здавалося, що спра-
ву зроблено – українці досягли 
своєї мети, тому з того часу 

багато хто навіть з українських патріотів стверджував, що 
націоналізм нам більше не потрібний, а потрібна тільки україн-
ська національна ідея (УНІ). У зв’язку з цим постає питання: 
Чи справді українцям націоналізм більше не потрібний?

Ця стаття якраз є присвячена пошуку обґрунтованої від-
повіді на поставлене питання. Для цього потрібно, по-перше – 
встановити сутність як національної ідеї так і націоналізму, 
а по-друге – з’ясувати, що є спільним для них і чим вони 
різняться. 

Цілком очевидно, що для встановлення сутності націо-
нальної ідеї спочатку потрібно визначити значення слова 
«ідея». Відомо, що в сучасній довідковій літературі наведені 
чотири значення цього слова, проте розглянемо поняття «ідея», 
як основний принцип світогляду. Якщо взяти до уваги це його 
значення, то визначення поняття «національна ідея» буде та-
ке: національна ідея – це основний принцип світогляду нації. 

У такому випадку, для встановлення сутності національ-
ної ідеї потрібно з’ясувати: по-перше – що таке світогляд, а 
по-друге – що є основним принципом світогляду нації.

Як свідчать сучасні досягнення у вивченні поняття світо-
гляд, його не слід розуміти буквально – лише як систему по-
глядів на світ, а як активне самовизначення людини у світі, 
яка шукає шляхи від ідеї до дії. З цих позицій світогляд є 
системою принципів та знань, ідеалів і цінностей, надій та 
вірувань, поглядів на сенс і мету життя, котрі визначають 
діяльність індивіда або соціального суб’єкта й органічно вхо-
дять до його вчинків і норм мислення. Отже, світогляд є фор-
мою суспільної самосвідомості, через яку суб’єкт усвідомлює 
свою соціальну сутність і оцінює свою духовно-практичну 
діяльність.

Основний принцип світогляду нації – це генетично детер-
мінований (визначений) принцип.. Відомо, що усі живі іс-
тоти – від одноклітинних організмів аж до людини, вимуше-
ні постійно боротися за їжу і територію, а люди – ще й за 
ресурси. Для того, щоб вижити у цій боротьбі, вони змушені 
завжди і у всьому надавати перевагу власним інтересам та 
інтересам своїх видів, чи у людей – інтересам своїх націй, 
перед всіма іншими інтересами. Сучасні досягнення генети-
ки дають підстави стверджувати, що до цього змушують їх 
генетичні програми.

Якраз цей, генетично визначений принцип надання людь-
ми переваги власним інтересам та інтересам своїх націй перед 
такими ж інтересами всіх інших націй і є основним принци-
пом світогляду нації. А оскільки кожна нація має чотири осно-
ві інтереси – політичні, економічні, культурні та духовні, то 
сутність поняття «національна ідея» можна визначити так.

Національна ідея – це світогляд нації, який формується 
на базі основного, генетично визначеного принципу, згідно з 
яким усі люди в боротьбі за виживання змушені власні інтер-
еси та інтереси своєї нації – інтереси політичні, економічні, 
культурні та духовні, завжди і у всьому ставити на перше 
місце перед такими ж інтересами всіх інших націй. 

Отже, справжньою є тільки та національна ідея, яка не 
деякі, а всі зазначені інтереси нації ставить на перше місце. 

Якщо говорити про сутність націоналізму, то насправді це 
явище природи, своєрідний феномен. Якраз це явище вже по-
над два сторіччя вивчає багато дослідників різних країн світу. 
Результати їх досліджень дають підстави стверджувати таке.

Слово «націоналізм» походить від слова «нація», а вони 
разом є продуктом довготривалої еволюції суспільства від 
сім’ї до роду → племені → етносу і так аж до нації і націо-
налізму, тому є підстави стверджувати, що немає нації без 
націоналізму, так само як немає націоналізму без нації, вони 
створюють єдине ціле – націю-націоналізм. 

Націоналізм з одного боку – це система націоналістичних 
поглядів нації, поглядів філософських, політичних, правових, 
моральних та духовних, а з другого – це вся діяльність нації, 
її практика, яку вона проводить у відповідності до зазначених 
націоналістичних поглядів. 

Націоналістичні погляди нації – це продукт довготривалої 
еволюції суспільства, продукт, який формується на базі осно-
вного принципу світогляду нації-націоналізму, а він, як за-
значено при розгляді сутності національної ідеї, є генетично 
детермінованим принципом. Саме це дає підстави стверджу-
вати, що нація-націоналізм не є випадковим, штучним ви-
твором тільки людського розуму – це категорія передовсім 
генетична, а тому універсальна, досконала та вічна, а це, 
своєю чергою, дає підстави говорити про генетичну теорію 
походження нації-націоналізму.

Генетична детермінованість націоналізму свідчить, по-
перше, про те, що він є нормальним природним явищем, а 
по-друге, що він є значною мірою творінням Всевишнього. 
Очевидно саме тому нація – це духовна спільнота, вона має 
духовний суверенітет і за всяких умов намагається зберегти 
та відтворити свій духовний простір, забезпечити духовність 
всіх сфер свого буття в процесі перетворень фундаменталь-
ного рівня.

Встановлено, що національна держава існує так довго, як 
довго вона здатна захищати духовність своєї нації, а точніше – 
її духовний суверенітет.

Духовність нації, подібно як і духовність окремої людини – 
це не тільки і навіть не стільки її релігійність чи побожність, 
скільки специфічна сутнісна властивість нації, її моральний 
світ, який в нормальних природних умовах формується на 
базі філософії націоналізму. Зумовлене це тим, що націоналізм 
і духовність нації – це два генетично визначені і взаємоза-
лежні явища природи, тому посилення одного з них веде до 
зростання іншого і навпаки.

Незважаючи на те, що націоналізм є генетично визначеним 
явищем природи, як суспільне явище він проявився тільки в 
процесі Французької революції 1789 року і з того часу він уже 
понад два сторіччя визначає особливості не тільки європей-
ської, а й світової історії, визначає їх більшою мірою, ніж ідеї 
комунізму чи лібералізму.

Важливо зазначити, що ідеологія націоналізму не має ні-
чого спільного з будь-якою іншою ідеологією і передовсім з 
такими вкрай реакційними ідеологіями як шовінізм, фашизм, 
нацизм, оскільки ідеологія націоналізму – це генетично ви-
значене явище природи, а всі інші ідеології – це штучні ви-
твори лише людського розуму. 

Разом з тим слід зазначити, що у певних націй на націо-
налізм може нашаровуватися шовінізм, фашизм чи нацизм і 
уражати його, однак це трапляється передовсім з націоналіз-
мом націй-поневолювачів. Наприклад, націоналізм російської 
нації, яка сторіччями є нацією-поневолювачем, хронічно ура-
жений великоросійським шовінізмом, а в сучасній Росії ура-
ження шовінізмом «путінського націоналізму» сягнуло вже 
рівня фашизму і нацизму.

Оскільки кожна нація має чотири основні види інтересів – 
політичні, економічні, культурні та духовні, то відповідно до 
них виділяють чотири види націоналізму – політичний, еко-
номічний, культурний та духовний. 

Політичний націоналізм, своєю чергою, має два різнови-
ди – націоналізм визволення, який формується тільки у по-
неволених, бездержавних націй і націоналізм творення, який 
формується як у бездержавних націй, так і, головним чином, 
у націй, які вже мають свої держави.

Націоналізм, як система націоналістичних поглядів нації, 
існує у трьох іпостасях – як філософія, як ідеологія і як по-
літичний рух. 

Філософія націоналізму – це світогляд нації, її переконан-
ня, які в нормальних природних умовах формуються на базі 
основного, генетично визначеного принципу, згідно з яким 
усі люди в боротьбі за виживання змушені власні інтереси та 
інтереси своєї нації – інтереси політичні, економічні, куль-
турні та духовні, завжди і у всьому ставити на перше місце 
перед такими ж інтересами всіх інших націй.

Ідеологія націоналізму – це сукупність політичних, право-
вих, моральних та духовних поглядів нації, які формуються на 
базі філософії націоналізму і які визначають його політику.

Політика націоналізму визволення спрямована на здобут-
тя нацією своєї власної національної держави, а націоналізму 
творення – на досягнення нацією своєї політичної, економіч-
ної, культурної та духовної мети в умовах вже існуючої влас-
ної національної держави.

Націоналістичний політичний рух – це рух, який форму-
ється на базі ідеології націоналізму. Він здатний політич но 
згуртувати націю і змобілізувати її до дій, тобто він є засобом 
об’єднання та активізації людей для досягнення спільної по-
літичної, економічної, культурної чи духовної мети нації.

Саме цей політичний рух призводить до створення наці-
оналістичних політичних партій та молодіжних і громадських 
організацій – утворень, які позначають терміном «організо-
ваний націоналізм». 

Отже, все сказане про націоналізм дає підстави стверджу-
вати, що він має дуже велике значення не тільки для кожної 
окремої нації, але й для людства загалом.

Одночасно все сказане дає можливість визначити значен-
ня слова «націоналіст».

Націоналіст – це людина, яка інтереси певної нації, інтер-
еси політичні, економічні, культурні та духовні, завжди і у 
всьому ставить на перше місце перед такими ж інтересами 
всіх інших націй. 

З цього визначення випливає, що українським націоналіс-
том може бути не тільки етнічний українець, але й українець 
іншого етнічного походження – єврейського, польського, ро-
сійського, татарського тощо, якщо він інтереси української 
нації ставить на перше місце перед такими ж інтересами всіх 
інших націй.

Важливо зазначити, що реально існує два види націона-
лістів – усвідомлені, які добре розуміють справжню сутність 
націоналізму, та неусвідомлені, які хоч і поступають як справ-
жні націоналісти, але вони не усвідомлюють цього і не розу-
міють, в чому справжня сутність націоналізму.

Тут варто зазначити, що «Євромайдан», який став в Украї-
ні символом протесту українців проти злочинних дій влади, 
був вибухом передовсім неусвідомленого українського націо-
налізму. Цей вибух, який змусив злочинну владу ганебно 

втекти з України, переконує в тому, що для успішної націо-
нально-визвольної боротьби нації потрібно виступати завжди 
єдиним фронтом. 

Проте серед українських патріотів і зараз нема єдиної від-
повіді на питання, що може об’єднати українців – якщо одні 
з них переконані, що об’єднати їх може тільки націоналізм, 
то інші стверджують, що для цього потрібна якась вагома 
об’єднавча ідея. 

Однак тепер, коли є вже достатньо повні та обґрунтовані 
визначення сутності як національної ідеї, так і націоналізму, 
стає цілком очевидним, що підстав для такого протиставлян-
ня цих двох понять немає, оскільки вони хоч і різняться між 
собою, проте в них є принципово важливе «спільне».

Спільним для них безумовно є те, що цими двома назвами 
позначають один і той же світогляд нації. При порівнюванні 
визначень значень понять «філософія націоналізму» та «на-
ціональна ідея» виявляється, що фактично вони є ідентичні, 
а це означає, що справжня національна ідея, за своєю суттю, 
є філософією націоналізму.

Різняться вони між собою тільки тим, що на основі філо-
софії націоналізму створені ідеологія та політика націоналіз-
му, на базі яких, своєю чергою, формується націоналістичний 
політичний рух, тоді як на основі національної ідеї нічого 
подібного не створено. 

Сказане дає підстави стверджувати, що національну ідею 
можна реалізувати тільки за умови використання нацією ідео-
логії та політики націоналізму.

 Отже, національна ідея будь-якої нації, в тому числі й 
українська національна ідея – це категорія світоглядна, тому 
без ідеології та політики націоналізму вона прикладного зна-
чення не має.

Цей висновок повинна добре усвідомити еліта української 
нації, передовсім політична, усвідомити для того, щоби не 
відволікатися на пошук того, що не має прикладного значен-
ня, а належним чином скористатися тим вельми дієвим, що 
дав нам Всевишній – природним націоналізмом.

Володимир МОНАСТИРСЬКИЙ
доктор медичних наук, професор
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ – МЕДИКИ!
Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Українсько-

го лікарського товариства у Львові.  Це український за духом 
інформаційний продукт, один із небагатьох україномовних 
друкованих органів професійної громадської організації, це 
дзеркало нашого складного і суперечливого сьогодення, 
широка трибуна української медичної спільноти. Він містить 
інформацію для лікарів, про лікарів та нашу нелегку працю, 
про сучасні проблеми лікування та профілактики захворювань.

Сьогодні часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» – ЄДИНА в 
Україні газета, яка має понад 100-літню історію, пов’язану 
не лише з поширенням медичних знань, а й з культурним 
та духовним життя українців. На його шпальтах свого часу 
публікувалися статті провідних медиків-українців. На його 
сторінках сьогодні висвітлюються величні та нерідко невідо-
мі широкій громаді сторінки історії вітчизняної медицини, 
життєписи її кращих представників, які були не лише блис-
кучими професіоналами-медиками, а насамперед – україн-
ськими патріотами, в тому числі активними учасниками 
геройських визвольних змагань українського народу. Ці відо-
мості з виховною метою було би вельми доцільно поширю-
вати через викладачів серед студентів.

 На шпальтах «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» кожен україн-
ський лікар з будь-якого куточка України має змогу висту-
пити та засвідчити свою громадянську позицію, обмінятись 
професійним досвідом, знайти цікаву та потрібну інформа-
цію про новини медицини. На сторінках часопису кожен 
дописувач може конкретно змагатись за утвердження україн-
ської мови як єдиної державної мови, за її всебічне засто-
сування в системі охорони здоров’я, за дієве покращання 
соціального статусу медиків, оптимізацію роботи медичних 
установ з метою забезпечення реальної загальної доступ-
ності населення до якісної медичної допомоги.

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

 На сторінках «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» ви маєте пре-
красну можливість інформувати  лікарів та колег-науковців 
всієї України та світової української діаспори про передовий 
досвід роботи Ваших закладів охорони здоров’я, а також 
про  власні наукові розпрацювання, обмінюватись науковою 
інформацією та досвідом підготовки медичних кадрів в про-
цесі до- і післядипломної освіти тощо. Закликаємо вас над-
силати цікаві матеріали, які стосуються висвітлення вказа-
них питань, для опублікування в часописі УЛТ «Народне 
здоров’я», на сторінках якого у свій час були опубліковані 
статті багатьох відомих українських вчених-медиків.  

 
 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 Зе-
новію Масному (+380502218358).

 З повагою, Андрій Базилевич –Голова УЛТ у Львові, 
проректор з лікувально-профілактичної роботи  Львівсько-
го національного медичного університету імені Данила Га-
лицького, доктор мед. наук,професор.
моб.38-067-44-73-221; 050-317-17-00; факс 380 32 2378880. 
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Доктор Аполлінарій Гураєвський – знакова постать в 
історії львівської медицини середини ХХ-го століття. 

Уродженець Поділля, він прийшов в цей світ у родині служ-
бовця на Вінниччині 5 липня 1926 року. Середню освіту здо-
був у Львові з срібною медаллю, а після 2-річної армійської 
служби став студентом… Львівської політехніки. Однак мрія 
стати лікарем вже через рік привела його на студентську лаву 
Львівського медичного інституту, який закінчив у 1956 році 
з відзнакою. Після трьохрічної роботи сільським лікарем на 
Тернопільщині, розпочав свою багаторічну працю у інфек-
ційній лікарні Львова, яку згодом – через 9 років, очолив, 
будучи вже лікарем-інфекціоністом вищої категорії.

Аполлінарій Гураєвський чверть століття – впродовж 1968 – 
1992 років, очолював один із провідних львівських закладів 
охорони здоров’я – інфекційну клінічну лікарню. Очолював 
вельми успішно, при ньому було вдосконалено організацію 
надання допомоги інфекційним хворим, значно оновлено лі-
кувальні корпуси та їх устаткування. Його добра праця вмі-
лого клініциста та організатора охорони здоров’я у 1971 році 
була відзначена орденом «Знак Пошани». Був широко відомим 
серед інфекціоністів України, від галузевої асоціації його на-
городили медаллю «Агапіт Печерський». Мав багато Подяк 
та Почесних грамот, сотні листів від вдячних пацієнтів.

Він активно заохочував під-
леглих до постійного вдоскона-
лення своїх знань, у 1968 році 
успішно захистив кандидат-
ську дисертацію, був автором 
десятків наукових праць. Зав-
дяки його подвижницькій ді-
яльності на території лікарні, 
а це більше 5 гектарів, було 
закладено прекрасний дендропарк із численними екзотами, 
який, без перебільшення, справляє незабутнє враження. За 
його ініціативою там відновлено статую Діви Марії, яка була 
встановлена у передвоєнні роки в пам’ять тих, хто рятував та 
доглядав хворих.

Доктор Гураєвський був відомим естетом та меломаном, 
зачаровував слухачів своєю грою на музичних інструментах. 
Окрім того, він палко захоплювався образотворчим мистецтвом 
та літературою, прекрасно розумівся на їхніх тонкощах.

Ця особистість справляла вельми позитивне враження на 
кожного, кому доводилось контактувати із ним, хоча б коро-
тенький час. Завжди стильний та елегантний, галантний та 
акуратний, вельми делікатний у стосунках як з колегами, так 

Історія львівської меди-
цини, як рівно ж всієї 

медицини Галичини, впро-
довж ХХ-го та початку ХХІ-го 
століть тісно переплетена із 
історією Українського лікар-
ського товариства та діяльніс-
тю його активістів. До них, 
поза всіляким сумнівом, на-
лежить і герой нашої розпо-
віді доктор Аретій Кравець. 
Адже саме він був одним із 
перших, хто ініціював віднов-
лення Українського лікарсько-
го товариства у Львові. Ще до 
його відновлення доктор Кра-
вець у грудні 1989 року увій-

шов до ініціативної групи зі створення Статуту товариства, 
а, як відомо, саме статут у будь-якій організації є становим 
хребтом її ефективного функціонування. До речі, на протязі 
вже багатьох років пан Аретій як незмінний Голова статутної 
комісії УЛТ плідно працює над вдосконаленням Статуту то-
вариства, адаптуванням ,його до реалій сучасності. На віко-
помній Установчій конференції УЛТ у Львові 28 травня 
1990 року він був обраний заступником Голови товариства, 
впродовж років неодноразово був членом Головної Управи, 
вніс значний внесок у діяльність історико-архівної комісії. 
Доктор Аретій Кравець, як патріот та активний громадський 
діяч, був делегатом з’їздів Народного Руху України, керував 
первинним осередком цієї організації. Він бере активну участь 
у всіх Конгресах СФУЛТ, які проводяться в Україні, а також 
був делегатом з’їздів УЛТ Північної Америки та у 1992 році 
був обраний членом президії Світової федерації українських 
лікарських товариств. Про дійовість його праці там свідчить 
те, що завдяки його зверненню до заокеанської діаспори у 
свій час для онкологічного центру у Львові було закуплено 
нову сучасну апаратуру.

 Доктор Кравець у 1964 році закінчив навчання на стома-
тологічному факультеті Львівського державного медичного 
інституту та почав працювати стоматологом на Рівненщині. 
Однак, максималізм молодого лікаря, його професійний не-
спокій, стремління брати реальну участь у боротьбі за життя 
людей зумовили глибоке зацікавлення проблемами онкології. 
Пройшовши спеціалізацію та удосконалення фаху у провідних 

галузевих закладах Львова, Києва, Москви, Аретій Кравець 
став лікарем-радіологом. Від 1966 року ось вже пів століття 
він працює у Львівському державному онкологічному регіо-
нальному лікувально-діагностичному центрі, де має високий 
авторитет серед співробітників та повагу численних пацієнтів. 
У нього є вища кваліфікаційна категорія, він багато років ке-
рував радіологічним відділом Центру, є автором десятків нау-
кових праць з радіології. У 1990 році з його ініціативи у очо-
люваному ним відділі відкрито Каплицю, яку освятив 
Митрополит Володимир Стернюк. 

 Але не лише медициною та громадською працею сповне-
не життя Аретія Кравця. Він, дотримуючись однієї із вимог 
Програми УЛТ щодо активної участі його членів у національ-
ному відродженні, плідно вивчає історію української медици-
ни та пропагує її. Його перу належать десятки вельми цікавих 
наукових розвідок про участь наших медиків у визвольних 
змаганнях середини ХХ-го сторіччя, про медичну службу 
Української Повстанської Армії, про національно-визвольну 
боротьбу в Україні впродовж 20-50 років минулого сторіччя, 
про організацію та діяльність Українського Червоного Хрес-
та у 1918-1941 роках. Він є автором спогадів про такі непере-
січні особистості вітчизняної медицини, яким були доктори 
Юрій Липа, Матвій Лотович, Данило Гусар, Модест Ріпецький, 
Євген Струк, Пилип Кравець. У співавторстві із Борисом Бі-
линським ним видана книга « Українські лікарі – борці за 
здоров’я нації в умовах бездержав’я (міжвоєнний період в 
історії УЛТ)». Монографія Аретія Кравця «Медики у визволь-
них змаганнях українського народу» (від Українського Чер-
воного Хреста до Служби Здоров’я УПА) стала справжнім 
бестселером, чудовим взірцем глибокого та різнобічного ви-
вчення історії України та її медицини. Вражає майстерність 
автора, який не будучи професійним науковцем-істориком, 
методологічно правильно дослідив історичні факти, на вель-
ми високому науковому рівні інтерпретував їх та структурно 
досконало подав виклад результатів своєї копіткої роботи. 
Автор присвятив свою працю «Воїнам без меча і шолома» – 
лікарям та медикам Української Галицької Армії, Українсько-
го Червоного Хреста та Української Повстанської Армії, які 
жертовно сповнили свій професійний та патріотичний 
обов’язок для українського народу, для України. Ці слова по-
вністю можна віднести і до самого доктора Аретія Кравця, 
який сповнює свій громадянський обов’язок, представляючи 
українському суспільству невідомі сторінки життєписів ме-
диків-героїв, медиків-мучеників за волю України.

 Доктор Аретій Кравець за 
свою високопрофесійну лікар-
ську працю та активну життє-
ву позицію удостоєний бага-
тьох відзнак владних структур 
різного рівня та громадських 
організацій, зокрема медалі 
«За вклад в справу відроджен-
ня» від Києво-Галицької Ми-
трополії УГКЦ, Почесної 
Грамоти УЛТ Північної Аме-
рики. Всі, хто знають його, 
відзначають високу інтелі-
гентність, непересічну ерудо-
ваність, товариськість та доб-
розичливість цієї скромної, 
завжди спокійної та врівнова-
женої особистості. 

Минають роки, але ентузіазм, творчий запал, подиву гід-
на громадська активність доктора Аретія Кравця не згасають, 
постійно будять його до нових здобутків як в своїй професій-
ній роботі, так і в громадській діяльності. Він є справжнім 
взірцем українського лікаря-патріота, достойним представ-
ником когорти сучасних діячів Українського лікарського то-
вариства – справжнім обличчям новітньої історії УЛТ. 

Зеновій МАСНИЙ
член НСЖУ

УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
У ЛЬВОВІ СЕРДЕЧНО ВІТАЄ ІЗ 75-РІЧЧЯМ 

ДОКТОРА АРЕТІЯ КРАВЦЯ!
 Шановний Колего! Ви широко відомі як чудовий спеціа-

ліст – радіолог, Ви користуєтесь високою повагою серед ме-
дичної спільноти, як активний діяч УЛТ, Ви зробили неоці-
ненний внесок в історію, як дослідник участі медиків у 
боротьбі за державність України.

Від щирого серця бажаємо Вам Божої ласки, міцного здо-
ров’я та щастя. Нехай ювілейні щиросердечні вітання додадуть 
життєвої наснаги у скарбничку Вашої прекрасної душі, а 
людська шана буде подякою за плідну працю, уміння творити 
та дарувати добро людям.

З нагоди Вашого ювілею зичимо Вам
Щоб Ваше здоровя, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій та вічній дорозі.
Хай поруч із Вами все Ангел летить
І береже Вас від біди повсюди,
Хай радість Вам дарує кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè – ïîñòàò³

ÄÎÊÒÎÐ ÃÓÐÀªÂÑÜÊÈÉ
Äî 90-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ

 • Îáëè÷÷ÿ ³ñòîð³¿ ÓËÒ

ÎÄÈÍ ²Ç ÏÅÐØÈÕ...
Äî 75-ð³÷÷ÿ äîêòîðà Àðåò³ÿ ÊÐÀÂÖß

і з хворими та їх близькими, вимогливий не лише до підлег лих 
із очолюваного ним величезного колективу лікарні, а насам-
перед до себе. Він приділяв величезну увагу виховній роботі 
серед колективу, створенню та підтриманню там хороших 
колегіальних відносин і взаємовиручки, абсолютному дотри-
манню засад медичної деонтології у спілкуванні між собою 
та із хворими. Це, посіяне ним зерно доброти дає свої чудові 
плоди і сьогодні. Потяг до медицини Аполлінарій Пет рович 
та його дружина Олександра, яка теж є лікарем, зуміли при-
щепити своїм нащадкам, створивши лікарську династію. 

Він глибоко усвідомлював потребу в громадській актив-
ності медиків, був серед учасників відновлення у 1990 році 
Українського лікарського товариства. Тривалий час його, як 
особистість, відому своєю безкомпромісністю та чесністю, 
обирали членом суду лікарської честі товариства. У керованій 
ним установі було створено один із перших первинних осе-
редків товариства у Львові, який вирізнявся своєю чисель-
ністю та активністю.

Доктор Аполлінарій Гураєвський, відійшовши у вічність 
у вересні 1999 року, зоставив після себе добру пам’ять серед 
всіх, хто знав його, кому він допоміг, кого провадив за собою 
по нелегкому тернистому шляху, який успішно долав він і 
який доводиться долати кожному доброму лікарю. Слова «док-
тор Гураєвський» залишились синонімом таких понять як 
високопрофесійний медик та вмілий організатор охорони 
здоров’я. 

Олександр АДАМОВИЧ,
доцент кафедри інфекційних хвороб 

ЛНМУ ім. Данила Галицького

Галицька лікарняна каса – це добровільне об’єднання 
людей, які готові підставити один одному плече у най-

важчі хвилини, тобто під час хвороби. Адже всі ми знаємо, 
що безкоштовна медицина – це міф, який дуже швидко роз-
віюється, як тільки хтось із нас чи наших близьких потрапляє 
до лікарні. Ціни на ліки нестримно зростають й доволі часто 
на лікування доводиться витрачати від кількасот до декількох 

тисяч гривень, а іноді й більше. Що ж робити хворим, у яких 
таких грошей немає? Вихід є – вступити до Галицької лікар-
няної каси.

Нині до Галицької лікарняної каси на добровільних за-
садах увійшло вже майже пів тисячі жителів Львова та об-
ласті, які прагнуть застрахувати себе та своїх рідних на ви-
падок хвороби. В 2015 році була надана допомога 79 особам 

 • Ïåðåäîâèé äîñâ³ä â ìåäèöèí³

ÃÀËÈÖÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍßÍÀ ÊÀÑÀ
Â í³é îá’ºäíóþòüñÿ ò³, õòî çàõâîð³â ³ ïîòðåáóº äîïîìîãè

На сторінках «НЗ» вже публікувались статті про Галицьку лікарняну касу, які викликали велике 
зацікавлення наших читачів. До редакції газети, до Українського лікарського товариства неодно-
разово звертаються люди, які б хотіли докладніше ознайомитись із тим, що дає пересічній люди-
ні членство у ГЛК та як стати її членом. Тому ми знову подаємо інформацію про ГЛК.

на загальну суму 70 676 грн., тобто в середньому на лікуван-
ня 1 хворого лікарняна каса виділяла близько 900 грн. За пе-
ріод з 2011 по 2015 роки сектор медичного забезпечення Мі-
ністерства внутрішніх справ у Львівській області, головний 
колективний член Галицької лікарняної каси, отримав благо-
дійну допомогу на загальну суму 1 095 635 грн (у вигляді 
грошових переказів та закупівлі медичного обладнання й 
медикаментів). Але це не межа. Кількість членів стрімко зрос-
тає і ним може стати будь-який мешканець Львівщини, якому 
виповнилося 18 років. Доволі часто членами лікарняної каси 
стає вся родина – батьки і їхні діти.

Якщо ви врішили стати членом ГЛК, вам слід звернутися 
до менеджерів лікарняної каси та написати заяву. Член лікар-
няної каси одноразово сплачує вступний внесок 10 грн. і да-
лі щомісяця повинен перераховувати (написавши заяву на 
роботі чи в банку) на відповідний рахунок в будь-якому від-
діленні ПАТ ,,Credit agricole” членські внески в розмірі 50 грн. 

(Закінчення на стор. 10)
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Львівський інститут медсестринства та лабораторної 
медицини імені Андрея Крупинського – один із най-

старіших вищих медичних навчальних закладів в Україні. 
1 жовтня 2016 р. йому виповниться 243 роки.

 ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та 
лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»

Історія створення цього 
закладу тісно пов’язана з 
діяльністю першого про-
томедика (головного лікаря) 
Галичини, доктора медици-
ни Андрея Крупинського. 
Численні архівні документи 
свідчать, що саме він вва-
жається засновником ме-
дичної освіти і наукових 
основ охорони здоров’я на 
західноукраїнських теренах.

Екс-герцогиня Австро-
Угорщини Марія-Терезія з 
метою поліпшення медич-
ного обслуговування, роз-
витку медичної освіти і 
науки у королівстві Галичи-
на і Лодомирія декретом від 
22 грудня 1772 р. доручила 
створити на західноукраїн-
ських землях систему ме-
дичної служби та медичної 
освіти за планом лейб-
медика імператриці, про-
фесора Віденського універ-
ситету Герарда ван Світена. 
Реалізація плану була до-
ручена кращим випускни-
кам медичного факультету, 
у тому числі і Андрею Кру-
пинському.

На клопотання Андрея 
Крупинського губернатор 
Галичини граф Антоні Пер-
ген 20 березня 1773 р. видав 
розпорядження, згідно з 
яким у Львові запроваджу-
валося читання лекцій з 
усіх галузей медичної нау-
ки для осіб, що займалися 
лікарською, акушерською 
практикою, але не мали 
дип ломів.

Урочисте відкриття Львівського медичного колегіуму 
(Collegium medicum) відбулося 1 жовтня 1773 р.

За перші 10 років свого існування (1773-1783) Львівський 
медичний колегіум випустив понад 100 спеціалістів, у тому 
числі 40 з трирічним терміном навчання.

Будинок Духовної академії. Тут у 1773 році був відкритий 
Львівський медичний колегіум

У 1784 колегіум був реорганізований у Львівську акушер-
ську школу і функціонував до 1875 р.

Колишній монастир Тринітаріїв, 
де у 1784-1848 рр. була акушерська школа

Протягом 70-ти років Львівська акушерська школа пере-
бувала у віданні медико-хірургічної школи ліцею (1805-
1817 рр.) і університету (1817-1875 рр.).

У 1850-1871рр. Акушерська школа розташовувалась у кіль-
кох аудиторіях університетського корпусу (тепер біологіч-
ний та геологічний факультети на вул. Грушевського).

У 1875 р. Львівську акушерську школу було переймено-
вано на імператорсько-королівську школу акушерок у Львові.

 У 1919 р. імператорсько-королівська школа акушерок у 
Львові стала державною акушерською школою з терміном 
навчання 2 роки на базі 7 класів.

Львівська фельдшерсько-акушерська школа, яка після 
встановлення в Галичині радянської влади була створена у 
грудні 1939 р. на базі Львівської державної акушерської шко-
ли, діяла за принципом спадкоємності, що благотворно впли-
вало на якість навчально-наукового процесу. Заняття у Львів-
ській фельдшерсько-акушерській школі розпочалися в січні 
1940 р. Вона мала такі профілі: фельдшерський та акушерський 
(трирічні) та медсестринський (дворічний).

Війна перервала діяльність школи. Свою роботу школа 
відновила після вигнання гітлерівських окупантів зі Львова 
у серпні 1944 р. З метою підготовки більш кваліфікованих 
фельдшерів та акушерок наявні відділення з 1948/1949 нав-
чального року перейшли з 3-річного на 4-річний термін на-
вчання і були об’єднані в одне відділення – фельдшерсько-

акушерське. Його випускники отримували кваліфікацію 
фельдшер-акушер.

З метою поліпшення середньої спеціальної медичної осві-
ти в Україні у липні 1954 р. середні медичні школи реоргані-
зовано в медичні училища. Базовою освітою поступово ста-
вала повна середня.

Львівське медичне училище почало свою діяльність, ма-
ючи такі профілі: фельдшерський, акушерський, санітарно-
фельдшерський, медсестринський. У 1963р. відкрито фарма-
цевтичне, у 1975 – зуботехнічне відділення.

З початку 1955 р. медичне училище стало базовим серед-
нім спеціальним навчальним закладом на Львівщині.

У 1993 р. Львівське базове медичне училище одержало 
статус медичного коледжу з правом здійснення освітньої ді-
яльності за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший 
спеціаліст та бакалавр. А у 1999 р. Львівському державному 
медичному коледжу присвоєно ім’я першого ректора Андрея 
Крупинського.

З 2012 р. Львівський державний медичний коледж ім. Анд-
рея Крупинського визнано акредитованим за статусом вищо-
го закладу освіти ІІ (другого) рівня в цілому та з усіх спеці-
альностей.

8 жовтня 2015 року Львівський медичний коледж став 
Львівським інститутом медсестринства та лабораторної ме-
дицини імені Андрея Крупинського.

Інститут очолює ректор – доктор медичних наук, професор, 
академік УАН, Заслужений лікар України, кавалер ордена 
Княгині Ольги ІІІ ступеня Ма-
рія Броніславівна Шегедин.

Сьогодні в Інституті на-
вчається понад 1200 студентів. 
Навчання проводиться за ден-
ною і вечірньою формами. 
Здійснюється підготовка фа-
хівців освітньо-професійного 
рівня молодший спеціаліст за 
спеціальностями “Сестрин-
ська справа”, «Лабораторна 
діагностика”, “Медико-про-
філактична справа”, “Акушер-
ська справа”, “Стоматологія”, 
“Стоматологія ортопедична”. 
Також популярністю користу-
ється навчання за такими на-
прямами підготовки: 6.120101 
“Сестринська справа” (медич-
на сестра-бакалавр) та 6.120102 “Лабораторна діагностика” 
(лаборант медичний-бакалавр).

З 1998 р. в Інституті, вперше в Україні, проводиться прийом 
студентів з числа нечуючої молоді на фах лаборант медичний, 
а з 2006 року – прийом студентів з числа незрячої молоді на 
спеціальність сестра медична з масажу.

В Інституті, вперше у Галичині, планується здійснювати 
підготовку фахівців медсестринства та лабораторної медици-
ни освітнього рівня магістр. 

За заслуги в розбудові економіки та вагомий внесок у 
створення гідного міжнародного іміджу України колектив 
Львівського інституту медсестринства та лабораторної меди-
цини ім. Андрея Крупинського визнаний номінантом альма-
наху “Золота книга української еліти” і нагороджений золотою 
медаллю та дипломом, увійшов номінантом у альманах “Ді-
ловий імідж України. Економічний та інтелектуальний по-
тенціал держави”, є колективним членом Всеукраїнської 
громадської організації “Українське товариство якості”, лау-
реатом загальнонаціонального проекту «Флагман сучасної 
медицини», нагороджений золотою медаллю якості та серти-
фікатом визнання Європейською асамблеєю бізнесу.

3 1995 року працівники Львівського інституту медсестрин-
ства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського є 
активними членами Українського лікарського товариства у 
Львові.

Світлана НАЗАР, головний методист Інституту,
Наталія ДУБ, декан, к.н.д.у. 
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ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÌÅÄÑÅÑÒÐÈÍÑÒÂÀ ÒÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ¯ 
ÌÅÄÈÖÈÍÈ ²ÌÅÍ² ÀÍÄÐÅß ÊÐÓÏÈÍÑÜÊÎÃÎ: ÌÈÍÓËÅ ² ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß

 Доктор медицини, професор, 
перший протомедик Галичини, 
перший ректор Львівського 
акушерського колегіуму 
Андрей Крупинський

Екс-герцогиня 
Австро-Угорщини Марія-Терезія

Ректор Інституту – доктор 
медичних наук, професор 

Марія Шегедин

Якщо членами лікарняної каси захоче стати сім’я, скажі-
мо, батьки і троє дітей, то батьки платитимуть внесок у роз-
мірі 50 грн, за першу і другу дитину – 25 грн, а третя і на-
ступні стануть повноправним членом каси безкоштовно. Є і 
пільгова категорія людей, до якої належать студенти, учні, 
учасники АТО. Вони сплачують внески в розмірі 25 грн. Кож-
ному члену лікарняної каси видають пластикову картку з 
індивідуальним номером. 

Коли ж можна розраховувати на допомогу лікарняної ка-
си? Через три місяці після того, як Ви стали її членом. Ска-
жімо, Потребуючого забезпечать усіма необхідними ліками, 
незалежно від того скільки він сплатив членських внесків. 
Наприклад, людина через чотири місяці після вступу до лі-
карняної каси потрапляє на операційний стіл. Тобто, вона 
сплатила всього 200 грн членських внесків, а ліків для про-
ведення операції і подальшого лікування потрібно на 2-3 ти-
сячі, деколи й більше. То вже через 3 місяці членства – компен-
совується на 1 тисячу гривень, через 6 місяців – на 2 тисячі, 
через 9 місяців – на 3 тисячі і через рік – на 5 тисяч. 

 • Ïåðåäîâèé äîñâ³ä â ìåäèöèí³

ÃÀËÈÖÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍßÍÀ ÊÀÑÀ
(Закінчення. Початок на стор. 9)

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

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

Тож якщо ви хочете позбутися «головного болю» від того 
де взяти гроші на випадок хвороби, двері «Галицької лікар-
няної каси» для вас завжди відкриті.

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

099-1557332
e-mail: lvivglk@gmail.com
офіційний сайт: www.lvivglk.com

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оголошується передплата на електронний варіант 

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

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

Редколегія газети

Åëåêòðîíí³ êîîðäèíàòè 
ÓËÒ ó Ëüâîâ³:

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

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

http://www.vult.org.ua
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У видавництві «Нова кни-
га» побачила світ книга 

«Оперативна хірургія і топогра-
фічна анатомія голови та шиї» 
за редакцією професорів В. Пів-
торака та О.Проніного. Вперше 
на Україні створено підручник 
із залученням великого автор-
ського колекти ву – фахівців майже 
всіх вищих медичних навчаль-
них закладів України IV рівня 
акредита ції. Рекомендовану кни-
гу можна віднести до україн-
ських підручників нового поко-
ління. Навчальний матеріал, що 
ліг в основу цієї книги, складе-

ний на базі значної кількості за кордонних і вітчизняних під-
ручників та монографій, статей, матеріалів дисертаційних 
досліджень. Крім того, тут відображено результати наукових 
розробок, виконаних авторами книги.

Вивчення предмету, що насичений значною кількістю 
фактичного матеріалу і потре бує хорошої підготовки з нор-
мальної анатомії, стереометричного мислення, зазвичай є 
нелегким. Предмет належить до фундаментальних дисциплін 
і є конче необхідним для наступного засвоєння хірургічної, 
ортопедичної, терапевтичної стоматології та стоматології ди-
тячого віку. Студенти стоматологічних факультетів тепер ви-
користовують підручник «Оперативна хірургія та топогра-

 • Êíèãà âàðòà óâàãè

ÊÍÈÃÀ, ßÊÀ ÏÎÒÐ²ÁÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÒÀ Ë²ÊÀÐßÌ
фічна анато мія» за редакцією М. С. Скрипнікова, виданий у 
2000 році, проте він став малодоступним і не враховує зміни 
в програмі, що відбулися за 15 років. Настала нагальна по-
треба в під ручнику для студентів-стоматологів, який би від-
повідав вимогам МОН та МОЗ України.

Зміст підручника побудований класично. Спочатку роз-
глядається топографічна анато мія ділянки: кістково-м’язові 
орієнтири, межі ділянок, пошарова будова ділянок, проек ція 
органів і судинно-нервових пучків на зовнішні покриви, за-
гальне розташування орга на, ділення його на частини, частки, 
голотопія, скелетотопія, синтопія, кровопостачання, іннерва-
ція та лімфовідтік від органів і тканин. Далі викладено прин-
ципи, способи і техні ку хірургічних втручань. Висока інфор-
маційна насиченість кожного розділу забезпечує студентам 
не тільки підготовку до занять з оперативної хірургії та то-
пографічної анатомії, але й дозволяє самостійно оволодівати 
навичками правильного виконання знеболення, диференцію-
вати способи оперативних втручань Практикуючим лікарям 
дозволить зменшити число по милок та ускладнень після опе-
рацій, покращити діагностику патології, пов’язаної з ура-
женням певних структур голови та шиї. Запропоноване ви-
дання має високий ступінь ілюстративності. При написанні 
книги використано як оригінальні рисунки, так і за позичені 
з посиланням на авторів.

Видання буде вельми корисним лікарям-інтернам, а також 
досвідченим лікарям, які за вжди повинні мати на книжковій 
полиці фундаментальні видання з класичних питань оператив-
ної хірургії та топографічної анатомії.

Під такою назвою підготував книгу до 70-річчя Борис-
лавського медичного училища його почесний дирек-

тор Роман Поцюрко. Як зазначає у вступному слові сам автор, 
цю скромну працю він присвятив колишнім викладачам ко-
леджу, які відійшли у вічність, і теперішньому поколінню 
викладачів, працівників та студентів, всім випускникам, в 
доказ глибокої пошани і вдячності.

 В чудово виданій та багато ілюстрованій книзі висвітлю-
ється історія заснування і становлення Бориславського ме-
дичного навчального закладу, розповідається про тих, хто 
навчав і сьогодні навчає молоде покоління майбутніх медиків. 
На сторінках книги представлено історію славного міста Бо-

рислава, життєписи тих, хто був 
«золотим скарбом викладацького 
складу коледжу», тих, хто і сьо-
годні у творчому пошуку вчить і, 
головне, виховує молодь. Про рі-
вень підготовки спеціалістів 
яскраво свідчить хоча б скромний 
перелік тих, хто вийшов із його 
стін, бо серед них глава УГКЦ 
Святослав Шевчук, відомі лікарі 
та медичні сестри, доценти та про-
фесори, громадські діячі. 

«Â²ÕÈ ²ÑÒÎÐ²¯ ÊÎËÅÄÆÓ»

«ÍÀ ÂÀÐÒ² ÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ»
Нещодавно побачив світ перший випуск книги-довід-

ника «На варті здоров’я України» під редакцією чле-
на Національної спілки журналістів Віктора Савицького. У 
добре ілюстрованій книзі йдеться про тих, хто присвятив 

себе одній із найгуманніших професій. Читач може ознайо-
митись із цікавими розповідями про 230 лікарів, провізорів, 
викладачів медичних університетів та середніх медичних 
працівників різних областей України.

Огляд підготував Зеновій МАСНИЙ 
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«ÇÄÎÐÎÂÈÉ Ë²ÊÀÐ – 
ÇÄÎÐÎÂÀ ÍÀÖ²ß!»

 

У Львов напередодні Дня медичного працівника від-
бувся традиційний забіг «Здоровий лікар – здорова 

нація!», ініційований Українським лікарським товариством. 
У мальовничому лісопарку «Погулянка» зібрались сотні 
львів’ян та гостей міста, переважно медиків. Більшість із них 
прийшли цілими родинами – від сивочолих глав сімейств до 
маленьких дошкільнят. 

Перед забігом всі пройшли медичний контроль, провели 
розминку. Дорослі долали дистанцію завдовжки 3 кілометри, 
діти – до 1 км. На старт виходили роздільно жінки та чоловіки.

Переможців були відзначено, діти отримали цікаві пода-
рунки. Але найголовніше – своїм прикладом медики показа-
ли важливість фізичної культури для збереження здоров’я. 
Серед присутніх зародилась пропозиція щодо відзначення в 
Україні на державному рівні Дня Здоровя – своєрідного апо-
феозу пропаганди здорового способу життя. Його доцільно 
було б відзначати напередодні Дня медика.

Власна інформація

30 червня у Кабміні за участі Ольги Богомолець, Олега 
Мусія, Олександра Саєнка, Віктора Шафранського, Віталія 
Цимбалюка, Єжи Міллера, Романа Ілика, Сергія Марченка, 
Віталія Коблоша, В’ячеслава Євтушенка, Юрія Ганущака, 
Павла Ковтонюка та інших, визначались, чи гідна бути охо-
рона здоров’я України самодостатньою галуззю, що забез-
печує конституційні гарантії громадян України на здоров’я і 
його охорону, або ж виконувати роль «криголама» адмінре-
форми та від цієї ролі склякнути. 

Непросте питання, бо майже два роки поспіль влада на-
магається образно кажучи «на корові орати, замість її году-
вати і отримувати молоко». Учасники наради дійшли прак-
тично спільної думки: охорона здоров’я заслуговує на більш 
делікатне і професійне ставлення, ніж це останнім часом 
відбувається. Останньою краплею, що напевно спричинила 
необхідність у всьому розібратися, став перший вкрай негатив-
ний досвід тотального розпорошення фінансування первинної 
медичної допомоги у сільській місцевості і наміри поспіхом 
усі лікарні втулити у якусь незрозумілу конструкцію у ви-
гляді їх «добровільних» об’єднань. Тобто якісь ризиковані і 
не підтримані жодним із правдивих експертів експерименти. 

Це все попри наявність вже напрацьованих Комітетом 
Верховної Ради з питань охорони здоров’я системних зако-
нопроектів, які у разі затвердження: а) забезпечують прозорість 
і прогнозованість державної політики охорони здоров’я, не-
залежність її від суб’єктивних впливів і коливань політичної 
ситуації впродовж семи років (законопроект 2409а); б) до-
зволяють планомірно сформувати в Україні контрактну модель 
медичного обслуговування населення відповідну сучасним 
світовим стандартам (законопроект 4456). Ці обидва законо-
проекти базуються на констатаціях ВООЗ щодо шляхів роз-
витку систем охорони здоров’я у цілому і медичного обслу-
говування зокрема. Законопроект №4456 «Про організацію 
медичного обслуговування» містить комплексні регуляції, 
необхідні для формування в Україні контрактної (а в майбут-
ньому страхової) моделі медичного обслуговування. Він дає 
відповідь на одне з найчастіше озвучуваних запитань – якою 
буде модель нової національної системи охорони здоров’я. 
Ця відповідь однозначна – бюджетно-страховою. Окрім інших 
важливих положень стосовно класифікації закладів, порядку 
утворення та припинення роботи закладів, системи фінансу-
вання та управління якістю, дозволяє гармонізувати 49 і 95 
статті Конституції України через введення поняття «програма 
державних гарантій у сфері охорони здоров’я» завдяки якій 
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ÐÅÔÎÐÌÀ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÀÄÌ²ÍÐÅÔÎÐÌÀ – ÐÀÇÎÌ ×È ÎÊÐÅÌÎ?
межі гарантій можуть нарешті бути визначені і, відповідно, 
може бути визначене те, що не є гарантовано безоплатним. 
Це, вкупі з необхідністю чітко структурувати мережу закладів, 
визначивши перспективи кожного з них, зробить економіку 
медичного обслуговування прозорою і прогнозованою, що у 
свою чергу розкриє можливості для інвестицій у розвиток 
медичної інфраструктури, а також для добровільного медич-
ного страхування. Інвестиції і кошти медичного страхування 
стануть у найближчій перспективі суттєвими мотиваційними 
факторами для вдосконалення, підвищення якості медичного 
обслуговування та оновлення матеріально-технічної бази ав-
тономізованих закладів охорони здоров’я. Складність завдань, 
які стоятитмуть перед галуззю, спонукатиме до підвищення 
вимог щодо професійного менеджменту в охороні здоров’я 
та підвищить потребу у науково-обгрунтованих, ефективних 
ідеях і рішеннях які враховують особливості українського 
національного контексту. Пошук шляхів задоволення цих по-
треб у свою чергу стимулюватиме розвиток відповідної ме-
дичної освіти та науки. На відміну до руйнівної для охорони 
здоров’я політики, яка генерується сьогодні у Мінрегіонбуді, 
Комітет ВРУ з питань охорони здоров’я дає чіткі і зрозумілі 
для світової спільноти відповіді щодо можливого шляху роз-
витку охорони здоров’я України та щодо здатності різновек-
торних політичних сил досягати консенсусу щодо цієї теми. 
Законопроекти №2409а «Про засади державної політики охо-
рони здоров’я» та №4456 «Про організацію медичного об-
слуговування населення в Україні» підписані представниками 
усіх політичних сил, представлених у Комітеті ВРУ з питань 
охорони здоров’я (12 і 11 з 14 членів Комітету відповідно). 
Можливий обсяг інвестицій у галузь у разі затвердження цих 
законопроектів та розробки відповідних підзаконних актів 
складає 3-5 млрд доларів США, що створить можливість взя-
ти участь у реалізації відповідних програм усім громадам 
України, усім професійним спільнотам та політичним силам.

Дуже доречною була участь у нараді пана Єжи Міллера, 
радника Прем’єр-Міністра України, який напевно із здиву-
ванням почув про нав’язувану нам ідею «самомедобслугову-
вання» громад. Він абсолютно однозначно сформулював ви-
моги до системи охорони здоров’я, які повністю співпали з 
пропозиціями Комітету. Дотримання гарантій у сфері ОЗ – 
справа піклування держави і двона не має права перекладати 
це піклування на будь кого. Він наголосив, до речі, і про необ-
хідність дотримання світового правила самоврядування лі-
карської професії і конкуренції закладів охорони здоров’я. Не 

громада має вибирати лікаря і за-
клад пацієнту, а тільки сам пацієнт. 
Не громада має контролювати лі-
каря, а лікарська професійна спіль-
нота й замовник його послуг. Гро-
мади ж повинні піклуватися про 
заклади, як про свою власність та 
прагнути створити найкращі умо-
ви для лікарів і медсестер, щоб ті 
не тікали. Такі прості й зрозумілі 
формули, а скільки неприємностей 
через зухвале невігластво, яке за-
летіло і, нажаль, проросло у державній політиці. Намагання 
«підставити» охорону здоров’я під час адмінреформи, Богу 
дякувати, було відкинуте учасниками наради. 

Що ж, кожен уряд має шанс щось змінити на краще. Для 
цього спочатку треба спокійно розібратися, що до чого, щоб 
не змінити усе з точністю до навпаки. Розібралися, визна-
чили необхідність ухвалення Урядом цілісної концепції ре-
форми галузі охорони здоров’я. Тепер пішов відлік часу. І вже 
ніхто не може сказати, що він не знав як правильно зробити, 
як не нашкодити. Але знову чекати «грузинського щастя» не 
будемо. Комітет продовжить роботу над законами, щоб забез-
печити ту саму прогнозованість державної політики охорони 
здоров’я, що є запорукою залучення інвестицій у розбудову 
національної моделі охорони здоров’я.

P.S. В продовження.
02.07.2016 р. у МОЗі відбулася чергова нарада за участі 

представників з регіонів (Департаменти охорони здоров’я Ві-
нницької, Житомирської, Запорізької, Харківської, Полтавської 
ОДА) щодо питань реформуванння фінансування галузі та 
щодо підходів до створення госпітальних округів, керівництва 
МОЗу та помічників народного депутата України О.Мусія. 

Питання реформи фінансів охорони здоров’я представив 
співробітник регіонального бюро ВООЗ в Україні Павло Ков-
тонюк. Усі присутні погодилися, що головними питаннями 
реформи є концентрація ресурсів та впровадження «страхо-
вого» механізму – «гроші йдуть на пацієнтом». Також під-
тримали ідею визнання відомої усім правди – наявних бю-
джетних коштів вкрай недостатньо для покриття усіх потреб 
населення у медичному обслуговуванні на безоплатній основі, 
отже необхідно визнати чого, скільки і кому може бути гаран-
товано, а за що прийдеться доплачувати. 

(Закінчення на стор. 12)
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І Н Ф О Р М А Ц І Я
про французько-українську освітню Програму

для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
16 – 27 липня 2016 року

Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів і студентів медичних університетів із однією з кращих у 
світі моделей охорони здоров’я, роботою медичних установ та системою підготовки медичних кадрів у Франції, 
відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім того, поїздка надає можливість ознайомитися зі столицею 
Франції – Парижем, іншими європейськими містами: Прага, Брно (Чехія), Барселона (Іспанія), Генуя, Парма 
(Італія), Будапешт (Угорщина), відпочити на пляжах Барселони та Коста-Брави.

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

- Інститут Париж V-Рене Декарт; Відділення акушерства та гінекології Дитячого клінічного центру 
Робера Дебре;Відділення анестезіології та реанімації Клінічного центру Кошен; Відділення ургенції шпи-
тального центру в Кламарі;Відділення радіології Шпиталю Hôtel-Dieu;Відділення кардіології Європей-
ського Шпиталю Помпіду;Moreau de Tours Клінічний центр Святої Анни; Дерматологічний музей му-
ляжів Клініки Святого Луї;Музей Інституту Пастера.

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

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

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

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

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

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

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

З повагою, Співголови Національного Оргкомітету СФУЛТ, 
Андрій Базилевич, Микола Тищук

11.07 – Всесвітній день народонаселення
28.07 – Всесвітній день боротьби з гепатитом
01-07.08 – Всесвітній тиждень підтримки 

грудного вигодовування
06.08 – Міжнародний день «Лікарі світу – 

за мир»
08.08 – Міжнародний день офтальмології
13.08 – Всесвітній день шульги
24.08 – День Незалежності України

Відомості про вказані дати ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

ËÈÏÅÍÜ-ÑÅÐÏÅÍÜ

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про французько-українську 

освітню Програму
для українських фахівців у сфері охо-

рони здоров’я та фармації
3–14 серпня 2016 року

Львів – Вроцлав (Польща) – Дрезден (ФРН) – 
Безансон (Франція) – Віші – Біарріц – Aркашон 
(устрична столиця Франції) – Бордо (винна 
столиця Франції) – Ла Рошель – Мец – Вісбаден 
(ФРН) – Краків (Польща) – Львів.

Детальна інформація на сайті – www:ult.lviv.ua

При Народній лічниці імені Митрополита Андрея Шеп-
тицького створено Центр Психічного Здоров’я, де 

безкоштовно здійснюється підтримка учасників АТО та чле-
нів їx сімей. Її конфіденційно надають психіатр, психотерапевт, 
священик та соціальний працівник. 

«Ä²ÐßÂÅ ÑÈÒÎ» 
ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²ÉÍÎÃÎ 
Â²ÄÁÎÐÓ

Як повідомив директор Військово-медичного 
департаменту Міноборони України Андрій Вер-

ба, серед мобілізованих у рамках п’яти хвиль мобіліза-
ції, які пройшли медкомісії, вже у військових частинах 
виявлено чимало хворих. На своєму брифінгу 26 трав-
ня у Києві він сказав, що «згідно із звітом, через мед-
комісії військкоматів пройшло понад 500 мобілізова-
них з туберкульозом, 400 – з гепатитом С, понад 
120 – з ВІЛ-інфекцією, які були визнані здоровими». 

Це, безумовно, засвідчує не тільки низький про-
фесіоналізм медиків, а й відчутно впливає на обо-
роноздатність держави. Така недопустима ситуація 
мусить бути врахована при оцінці професійних якос-
тей медиків, які працюють у медкомісіях військкоматів. 
Потрібно забезпечити кращий відбір спеціалістів для 
роботи у цих комісіях.

Кореспондент.net

 • Ëÿïè åñêóëàï³â

• У хворого болить голова, коли він починає думати.
• Скарги на болі у ділянці серця справа.
• Метеоризм внаслідок хронічного переїдання.
• Для зупинки носової кровотечі застосовано руку 

постраждалого.
• На вимогу хворого операцію не було завершено.

Допомога надається у тих випад-
ках, коли турбують нав’язливі думки 
та спогади про негативні події; праг-
нення уникати всього, що нагадує про 
травму (обставин випадку, голосних 
звуків чи яскравого світла тощо); без-
соння, страшні сновидіння; тривога та емоційне напруження; 
дратівливість, настороженість, недовіра, страх, гнів; почуття 
пригнічення, безвиході та безпорадності; труднощі у налаго-
дженні стосунків з іншими людьми; надмірне паління, часте 
вживання алкоголю та надмірний потяг до цього, а також 
часте застосування знеболюючих, транквілізаторів, снодійних 
чи інших медикаментів та поява привикання до них; фізичний 
біль без видимої причини, в тому числі фантомний. 

Центр знаходиться під опікою шпиталю ім. Митрополита 
Андрея Шептицького, фундації духовного відродження, Фон-
ду Шептицького, Львівської міської ради. 

Адреса Центру: Львів, вул. Озаркевича, 4. 
Контактні телефони: (032) 253-86-52 та (098) 274-56-91.
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ÖÅÍÒÐ ÏÑÈÕ²×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Не секрет ні для кого, що зараз пацієнти платять практич-
но за все і цю сіро-тіньову економіку треба припинити шляхом 
чіткого розмежування гарантованого і платного, щоб кожен 
громадянин знав, наприклад, що за первинну допомогу і екс-
трену він не повинен платити ані копійки і ніхто не має пра-
ва тут вимагати з нього будь-що. Інші види допомоги – част-
ково безоплатно, по можливості. Але знову таки – чітко і 
зрозуміло, що гарантується, а що виходить за межі гарантій. 
Наприклад, лікуваня у реанімації при інфаркті безоплатно, а 
етап ранньої реабілітації – співоплата. Ці механізми ще по-
требують розробки і обрахунку разом з затвердженням стан-
дартів та протоколів надання медичної допомоги і лікування. 
Будь-які прогнози поки робити рано. 

З другого питання, щодо госпітальних округів, в.о. Мініст-
ра Віктор Шафранський запропонував послухати прибічників 
2-х різних підходів та надав слово Костянтину Надутому, який 
повідомив, що група радників Олега Мусія опрацювала про-
ект постанови Уряду щодо порядку формування госпітальних 
округів. Вона чітко кореспондується з Концепцією реформу-
вання фінансування охорони здоров’я, розробленою МОЗ, і 
з законопроектом №4456 «Про організацію медичного об-
слуговування населення в Україні», базується на досвіді по-
передніх реформ, рекомендаціях експертів Світового банку і 
ВООЗ. Цим проектом постанови госпітальний округ тракту-
ється як територія у межах якої реалізується повний комплекс 

медичних послуг, що є компетенцією вторинної медичної 
допомоги, зокрема інтенсивне лікування при гострих станах 
і захворюваннях та за плановими показаннями. Межі такого 
округу слугують виключно орієнтиром для маршрутизації 
екстреної медичної допомоги і є «прозорими» - пацієнти з 
хронічними захворюваннями мають право і можливість у ра-
зі потреби у інтенсивному лікування звертатися до будь-якого 
закладу у межах регіону, ця послуга буде профінансована з 
регіонального рівня за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». 
Такий підхід забезпечить планову трансформацію мережі і 
передусім побудову лікарень інтенсивного лікування (ЛІЛ), 
де відбуватиметься лікування найтяжчих захворювань і станів 
шляхом поетапного перенесення навантаження з лікарень, 
які не можуть і ніколи не зможуть надавати медичну допо-
могу відповідно до клінічних протоколів, тобто якісно і без-
печно, до спроможних закладів. Наприклад, спочатку до пер-
спективної ЛІЛ почнуть звозити усіх пацієнтів з гострим 
інфарктом та інсультом, потім з політравмою, комами і так 
далі. Щоб у визначенні таких лікарень не було суб’єктивізму, 
повинні бути затверджені критерії для перспективних ЛІЛ. 
Такий підхід випробовувався у 2012-2014 роках у 4-х пілотних 
регіонах і себе повністю виправдав. Подібним чином транс-
формували мережу і наші західні сусіди. Присутні схвально 
віднеслися до цієї пропозиції. 

Другим виступив Юрій Ганущак, ідеолог реформування 
ОЗ за кліше адмінреформи, точніше проведення адмінрефор-
ми за допомогою охорони здоров’я. Він намагався усіх пере-
конати, що його ідея створення госпітальних округів як 
«об’єднання лікарень» практично не суперечить першій про-
позиції, але обмовився і розкрив карти. Його задум, виявля-
ється, полягає у тому, щоб перекласти максимально униз від-

повідальність за гарантії у сфері охорони здоров’я – «нехай 
вони там унизу між собою чубляться, хто за що відповідає, а 
ми будемо втручатися лише якщо не домовляться». Відпо-
віді ж на те, що робити громадянам у період «чублення» й 
невизначеності та ще й під загрозою повного припинення 
діяльності значної кількості закладів через брак коштів у ньо-
го не було. Таку позицію підтримав лише представник Пол-
тавської ОДА, мов нехай чубляться, а ми поспостерігаємо, 
що ж у цьому поганого. 

У більшості присутніх на засіданні склалося чітке вра-
ження, що пан Ганущак пропонує «чухати праве вухо лівою 
рукою», і не зрозуміло навіщо та кому це потрібно. 

Некерованість галузі лише додасть політичної нестабіль-
ності у державі і може мати руйнівні наслідки не тільки для 
самої галузі, а й для держави в цілому, при цьому не слід 
забувати, що країна зараз у стані війни. 

Віктор Шафранський запропонував додатково проаналі-
зувати аргументи усіх сторін та підготувати проект постано-
ви Уряду у десятиденний термін. 

Подивимося, чи буде врахована правдива експертна дум-
ка, позиція Комітету (законопроект №4456), пропозиції групи 
Олега Мусія, чи переможе закулісна гра з нерозкритими до 
кінця мотивами за просування руйнівної ідеології реформи 
охорони здоров’я. Маємо велику надію, що інтереси пацієн-
тів та медиків не тільки будуть враховані, а й переможуть у 
нелегкій справі конче необхідних змін.

Д-р Олег МУСІЙ,
Народний депутат України, заступник голови Комітету 

ВРУ з питань охорони здоров’я, президент ВУЛТ, мі-
ністр охорони здоров’я у 2014 році.

 • Àêòóàëüíî
ÐÅÔÎÐÌÀ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß ² 
ÀÄÌ²ÍÐÅÔÎÐÌÀ – ÐÀÇÎÌ ×È ÎÊÐÅÌÎ?

(Закінчення. Початок на стор. 11)
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