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У НОМЕРI ЧИТАЙТЕ:
3 – «Велетень Церкви і 

Народу»
4 – До 100-річчя Всеукраїн-

ської спілки лікарів
5 – Система Е-Неаlth 

в Україні діє
6 – Нова спеціальність 

«ерготерапія»
6 – Сучасна стомато ло гіч на 

допомога воїнам АТО
8 – «Лікар Степан 

Барвінський»
10 – Шпиталі та Лікарські 

товариства Галичини
11 – «Здоровий лікар – 

здорова нація»

«ªäèíèé øàíñ âèðâàòèñü âïåðåä – âçÿòèñü äðóæíî ³ ñêàçàòè: “Ìè õî÷åìî, 
ìè ìîæåìî, ìè âì³ºìî ³ ìè çðîáèìî!”»

Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê 

З Днем Незалежності, Україно!

Колаж Павла Адамовича

ÑËÓÆ²Ì ÓÊÐÀ¯Í²!
Íàì çàñÿÿëî ñîíöå ñâîáîäè,
Íåçàëåæí³ñòü íàì Áîã äàðóâàâ,
Òà Ìîñêîâ³¿ íå äî âïîäîáè,
Ùî ñòàâ â³ëüíèì êîëèøí³é âàñàë.
Áóðåâ³é íà íàñ ðóøèâ ³ç ñõîäó,
×îðí³ õìàðè çàêðèëè íàì ñâ³ò –
Õî÷å çíèùèòè íàøó ñâîáîäó
Çëèé, çàõëàííèé ìîñêîâñüêèé ñóñ³ä.
Òà çíàéäå â³í äëÿ ñåáå ìîãèëó
Ó äîíåöüêèõ é òàâð³éñüêèõ ñòåïàõ,
Áî æèâå â íàñ êîçàöüêàÿ ñèëà
² íóðòóº â³äâàãà ÓÏÀ.
Áî «Íåáåñíî¿ Ñîòí³» æåðòîâí³ñòü,
Ùî íå ãàñíå ó íàøèõ ñåðöÿõ,
² íîâ³òí³ ãåðî¿ ñüîãîäí³ 
Äî çâèòÿãè òîðóþòü íàì øëÿõ.
Óêðà¿íñüêèé íàðîä íåçäîëàííèé,
Êàíå â ëåòó ìîñêîâñüêà îðäà,
Íàä Äîíåöüêîì, Ëóãàíñüêîì òà Êðèìîì
Â³ðìî – ç³éäå Ñâîáîäè çîðÿ!
ßíè÷àð³â, ìîâ ïîðîõ, ðîçâ³º,
Çãèíóòü ñâî¿ é ÷óæ³ âîðîãè,
Ëèøå áóäüìî, áðàòîâå, ºäèí³
² ñëóæ³ì Óêðà¿í³ ñâî¿é!

Зеновій МАСНИЙ

Ç ÄÍÅÌ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ², Ç ÑÂßÒÎÌ ÑÂÎÁÎÄÈ!
Çóñòð³÷àºìî âæå 26 ð³÷íèöþ Íåçàëåæíîñò³, îìð³ÿíî¿ ïîêîë³ííÿìè íàøèõ ïðåäê³â, çäîáóòî¿ ö³íîþ áåç-

ë³÷³ æèòò³â òà ïðîëèòî¿ êðîâ³. Ð³÷íèöþ Ñâîáîäè, ÿêó ñüîãîäí³, íå øêîäóþ÷è ñâîãî æèòòÿ, çàõèùàþòü 
êðàù³ ñèíè òà äî÷êè Óêðà¿íè. Íà æàëü, íàø³ ðåàë³¿ ñïîíóêàþòü ÷èìàëî óêðà¿íö³â äî çíåâ³ðè òà ðîç÷àðó-
âàííÿ. Îäíàê, ìàºìî ïîâñÿê÷àñ ïàì’ÿòàòè, ùî çì³íè äî êðàùîãî â æèòò³ äåðæàâè òà êîæíîãî ³ç íàñ, ä³éñí³ 
ðåôîðìè ó ôóíêö³îíóâàíí³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â çàëåæàòü íàñàìïåðåä â³ä êîæíîãî, â³ä éîãî ãðîìàäÿíñüêî¿ 
àêòèâíîñò³ ç ïîçèö³é ä³éñíîãî ïàòð³îòèçìó, îñîáëèâî, ó ïðîöåñ³ äåëåãóâàííÿ âëàäè ñâî¿ì îáðàíöÿì â ÷àñ³ 
âèáîð³â. Ïàì’ÿòàéìî ïðî òå, ùî ìè – ìåäèêè, ó âñ³ ÷àñè, íàâ³òü ïðè áåçäåðæàâíîñò³, áóëè â àâàíãàðä³ ñóñ-
ï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Íåçàëåæíà êðà¿íà áóäóºòüñÿ íå Ïðåçèäåíòîì, íå Óðÿäîì, 
íå äåïóòàòàìè, à êîæíèì ³ç íàñ, àëå ò³ëüêè ïðè óìîâ³ ºäíîñò³ òà ìàñîâîñò³ çàëó÷åííÿ äëÿ öüîãî ÿêîìîãà 
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. Ìàºìî âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü ó òâîðåíí³ ÍÀÖ²¯! Àêòèâíî çàëó÷àéìîñü äî 
Óêðà¿íñüêîãî ë³êàðñüêîãî òîâàðèñòâà, ÿêå â ³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³ ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷èëî ñâîþ íå-
ïåðåñ³÷íó ðîëü â æèòò³ íå ëèøå ìåäè÷íî¿ ãðîìàäè, à é ö³ëîãî ñóñï³ëüñòâà. 

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàºìî âàì, øàíîâí³ Êîëåãè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðà, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, íå-
âè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ òà çä³éñíåííÿ âñ³õ íàéêðàùèõ ïëàí³â òà çàäóì³â. Íåõàé â³ðà, íàä³ÿ, 
ëþáîâ, ìèð òà çëàãîäà í³êîëè íå ïîêèäàþòü âàø³ äîì³âêè, à êîæåí äåíü æèòòÿ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü ³ çàäî-
âîëåííÿ. Íåõàé öå ñâÿòî îá’ºäíóº íàøó ìåäè÷íó ãðîìàäó, íàäèõàº íà ïðîäîâæåííÿ òà ïðèìíîæåííÿ êðà-
ùèõ òðàäèö³é íàøî¿ ìåäèöèíè, çîêðåìà, ó öàðèí³ áëàãîä³éíîñò³, ñïðèÿº çì³öíåííþ òà ïîäàëüøîìó ðîç-
âèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äîñÿãíåííþ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá.

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ 

 • Öèòàòà
«Настрої серед медиків є різні. Є песимістичні, 

адже зараз медицина тримається на плечах пацієн-
та та його коштах, а з іншого боку – на ентузіазмі 
лікаря та медсестри. Проте є натхненні люди, які 
хочуть і будуть працювати. Галицький вислів «Наша 
сила – в нас самих, світ належить до сильних», має 
бути в кожній галузі, особливо у медицині! Сила 
України не у Києві, вона у громадах.»

Доктор Олег Березюк, народний депутат, 
очільник фракції «Самопоміч» 

у Верховній Раді України.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
відданість справі, активну громадянську позицію та з 

нагоди Дня медичного працівника Почесною грамотою Львів-
ської обласної державної адміністрації нагороджено низку 
медиків Львівщини. Серед нагороджених доктор Олег ДУДА – 
Голова Українського лікарського товариства у Львові, заступник 
головного лікаря з хірургічної роботи Львівського державного 
онкологічного регіонального лікувально-діагностичного цен-
тру. Почесними грамотами також відзначено Ярину БОЙКО – 
дитячого кардіоревматолога ЗСДМЦ, Романа ЗУБАЧИКА – 
заступника головного лікаря з хірургічної роботи ЛОКЛ, 
Ольгу КУРИЛЯК – лікаря-кардіоревматолога обласної дитя-
чої клінічної лікарні, Івана ЛАБАЯ – головного лікаря Пусто-
митівської ЦРЛ, Надію РУДНИЦЬКУ – завідувача пульмоно-
логічним відділенням Львівського регіонального фтизіопуль-

монологічного клінічного ЛДЦ, Орисю СИЗОН – завідувача 
кафедри дерматології та венерології ЛНМУ ім. Данила Галиць-
кого, а також Марію ВАРХОЛЯК – молодшу медсестру Львів-
ського обласного державного клінічного кардіологічного ЛДЦ.

Крім того, великій групі медичних працівників Львова та 
області оголошено Подяку голови облдержадміністрації. Це, 
зокрема, Андрій БАЗИЛЕВИЧ – Президент СФУЛТ, прорек-
тор ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, 
професор; Іван ЛУЦЬ – дійсний член Папської Академії «Рro 
vita» у Ватикані, доктор філософії, Президент Асоціації ліка-
рів-католиків.

Українське лікарське товариство у Львові щиро вітає ша-
новних колег із високим відзначенням їх праці та бажає їм 
подальших успіхів у охороні здоров’я населення. 

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ ÏÐÀÖÞ ÍÀØÈÕ ÌÅÄÈÊ²Â

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÊÎÌÓ ÂÎÍÀ ÏÎÒÐ²ÁÍÀ, 
ÒÀ ÍÀØÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ...
² ×È 21 = 199? 

Ні в кого не має сумнівів у тому, що наша система охо-
рони здоров’я дихає на ладан. 25 міністрів охорони 

здоров’я за 26 років є яскравим проявом абсолютної безпо-
радності влади в питанні налагодження нормально функціо-
нування цієї надзвичайно важливої галузі. Не забуваймо, що 
забезпечення на належному рівні здоров’я населення – запо-
рука міцності держави. Натомість впродовж років є лише 
видимість навіть не самих реформ, а спроб їх розпочати. 
Апофеозом байдужості владоможців до становища у нашій 
медицині є те, що спостерігаємо останніми місяцями у Вер-
ховній Раді, де словоблуддя та нескінчена бюрократична тя-
ганина замінює реальну законотворчу роботу над Законами 
про вітчизняну систему охорони здоров’я. 

 Епідемічний рівень захворюваності туберкульозом, ка-
тастрофічні показники зростання ВІЛ/СНІД, гепатиту С, 
останні місця в світі за рівнем вакцинування, відсутність на-
лежного забезпечення вкрай потрібними ліками і, в резуль-
таті, недопустимо низький рівень здоров’я населення разом 
із зростанням смертності… Все це не хвилює тих, хто має 
можливість при найменшій потребі лікуватись у заграничних 
клініках, народжувати там, в крайньому випадку – у Феофа-
нії. Тисячі важко хворих українців, серед них більшість ста-
новлять діти, не мають матеріальної можливості врятувати 
своє життя, бо держава неспроможна забезпечити їм лікуван-
ня ні в Україні, ні заграницею. Тому вже стільки років від-
сутня правова база для трансплантації , в той час коли у нас 
є і фахівці, і можливості робити те, що роблять у сусідній 
Білорусі, Польщі та інших країнах.

(Закінчення на стор. 4)
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
Льва Толстого,7 м. Київ, 01004, Україна

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

Lva Tolstoho,7, Kyiv, 01004, Ukraine

Вельмишановні Колеги!
Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь у роботі ХVІ З’їзду Всеукраїнсь-

кого Лікарського Товариства, який відбудеться 28 вересня – 01 жовтня 2017 року в 
місті Кам’янці-Подільському на базі Кам’янець-Подільського національного універси-
тету ім. Івана Огієнка (вул. Огієнка, 61).

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З’ЇЗДУ
1. Концепція і шляхи реформування системи охорони здоров’я в Україні: (і) роль 

та місце ВУЛТ в умовах реформування медичної галузі; (іі) лікарське самоврядуван-
ня, де централізація і демонополізація управління галуззю; (ііі) етичні питання і захист 
прав пацієнта; (іv) післядипломна освіта сьогодення та майбутнього; (v) фінансуван-
ня сис теми охорони здоров’я; (vі) економічні проблеми медичних установ і медиків; 
(vіі) захист соціально-економічних інтересів лікарів.

2. Громадське здоров’я: (і) державні і громадські інститути громадського здоров’я; 
(іі) діяльність ВУЛТ, фахових лікарських товариств в промоції здорового способу життя 
і збереженні здоров’я.

3. Медико-соціальні і психологічні проблеми. Мультидисциплінарний підхід до їх 
ви рішення: (і) первинна медико-санітарна допомога; (іі) екстрена і госпітальна допомо га; 
(ііі) відновлювальне лікування, медична і соціально-психологічна реабілітація; (іv) пре-
венція воєнної і невоєнної травми, посттравматичного стресового розладу тощо.

4. Нове у сучасній медицині (за спеціальностями): (і) діагностика, лікування, 
профілак тика; (іі) організація охорони здоров’я та медичної допомоги; (ііі) наукові до-
слідження та стандарти (додаток 2, субтитли а–ь).

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЗНИК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ
Програмний захід      Організатор

1. Відкриття       К-ПНУ ім. І. Огієнка
2. Ювілейне пленарне засідання “Українські лікарі доби УНР” ВУЛТ
3. Всеукраїнська лікарська асамблея “Національна система 
охорони здоров’я: оновлення, трансформація, реформування?!” НЛРУ 
4. V науково-практична конференція «морально-етичні,  Хмельницька
психологічні і соціальні аспекти роботи лікаря»   КО ВУЛТ
5. СИМПОЗІУМИ (Подаються в порядку заявлення)
Тема симпозіуму Головуючі Організатор
1. Реабілітація: проф. В. Колоденко, К-ПНУ І.Огієнка 
мультидисциплінарний підхід доц. Е.Жигульова, д-р Л. Панделі
2. Виклики сучасної медицини: проф. О. Денисенко, проф. Буковинський ДМУ 
проблеми і перспективи О. Полянська, проф. І. Полянський,
 проф. В. Тащук, проф. О.Федів
3. Коморбідні стани в практиці проф. І Дзюбановський, Тернопільський 
сімейної медицини проф. Л. Грищук, д-р І. Паньків ДМУ
4. Управління якістю стоматоло- проф. І. Мазур, проф. О. Павленко, Асоціація 
гічної допомоги в контексті д-р В. Левицька, д-р А. Паканич, стоматологів
інноваційних впроваджень д-р Л. Чепель, д-р В. Сандуляк України
5. Українські лікарі за кордоном проф. А. Базилевич, д-р. А. Батрух, СФУЛТ
 д-р Р. Горбова, д-р І. Сорока
6. Професійне вигорання лікарів проф. О. Фільц, Українська 
і представників споріднених асоц. Проф. Б. Божук Спілка
професій  Психотерапевтів
  (УСП)
7. АТО: травма фізична і психічна проф. М. Поліщук НМАПО ім. Шупика, 
мінімізація наслідків доц. Б. Божук УСП
мультидисциплінарний підхід проф. О.Фільц
8. Сімейна медицина проф. Л. Матюха Українська асоціація
 проф. О. Толстанов сімейної медицини
Супутні заходи: Виставка – «МЕДИЦИНА. ЛІКИ». Он-лайн трансляція засідань.

КРУГЛІ СТОЛИ (на стадії підготовки)
1. Громадське здоров’я
2. Управління сферою охорони здоров’я, кадрова політика. Нові рішення
3. Лікарі, медичні сестри, фармацевти: партнери чи конкуренти
4. Молоді лікарі в україні і за кордоном

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
28 вересня 
9:00-18:00 Реєстрація
17:00-18:00 Відкриття
18:00-19:00 Ювілейне пленарне засідання “Українські лікарі доби УНР”
19:30-21:00 Творчий симпозіум
29 вересня 
8:00-15:00 Реєстрація
09:00-10:30 І ряд симпозіумів
10:30-11:00 Перерва на каву
11:00-12:30 І ряд симпозіумів (продовження)
12:30-14:00 Перерва на обід
14:00-15:30 Всеукраїнська Лікарська Асамблея (1 сесія)
15:30-16:00 Перерва на каву
15:30-17:00 Всеукраїнська Лікарська Асамблея (2 сесія)
17:00-17:30 Перерва на каву
17:30-19:00 ІІ ряд симпозіумів
20-00   Творчий симпозіум
30 вересня 2017 року, субота
9:00-12:30 Реєстрація 
9:00-10:30  ІІІ ряд симпозіумів
 Конференція «Морально-етичні, психологічні і соціальні аспекти роботи лікаря»
10:30-10:45 Перерва на каву
10:45-12:15 ІІІ ряд симпозіумів (продовження)
 Конференція «Морально-етичні, психологічні і соціальні аспекти роботи лікаря»
12:15-12:30 Перерва на каву
12:30-14:00 ІV ряд симпозіумів
 Організаційне засідання ВУЛТ

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

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

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

Київської міської державних адміністрацій
Лікарям України!

14:00-14:45 Перерва на каву
14:45-16:15  ІІІ ряд симпозіумів (продовження)
 Конференція «Морально-етичні, психологічні і соціальні аспекти роботи лікаря»
16:30-17:00 Закриття Конґресу
18:00 - Подільські вечорниці
01 жовтня 2017 року, неділя  Соціальна програма
02 жовтня 2017 року, понеділок  Міжнародний день лікаря:
     позапрограмні заходи в регіонах України

Додаток 1. ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ ХVІ З’ЇЗДУ ВУЛТ
• Тези доповідей і статті з проґрамних питань, оформлені з дотриманням вимог, 

що наведені у дода тку 2, надсилаються на е-адресу sfulttz@ukr.net
• Оплата друку стандартних тез (1600 знаків) 190 грн (у вартість Книги не входить) 

здійснюється на рахунок1: №26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, 
ЄДРПОУ 20071736. В графі призначення платежу вказується:

• Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез.
• До друку приймаються тези, що надійшли після попередньої оплати і реєстрації.
• Кінцевий термін подачі матеріалів – 25 травня 2017 p.

РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ
• Вибір варіанту участі і реєстрація здійснюються самостійно шляхом он-лайн ре-

єстрації за поси ланням https://goo.gl/forms/7nrivTWOE3tyiOLp2 (рекомендується) або 
через офіс ВУЛТ vult.secretary@gmail.com, vult@ukr.net, +380937358404

• Реєстраційний внесок при реєстрації в ІІ кварталі 2017 року є 600 грн – повний 
пакет учасника2 або 300 грн – малий пакет учасника3;

• Розмір реєстраційного внеску після 01 липня 2017 року і по прибутті на З’їзд 
буде оголошено до датково.

• Членам ВУЛТ і студентам-медикам надається знижка 20 %.
• Оплата реєстраційного внеску здійснюється на той же рахунок, що й оплата дру-

ку тез4: №26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736
• У графі призначення платежу вказується: Реєстраційний внесок за Прізвище Ім’я
• Усі зареєстровані лікарі, які сплатили реєстраційний внесок, отримають серти-

фікати учасника.
• Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі в З’їзді як за рівнем 

наукової активно сті, так і за часом участі, і дає право на відвідування всіх наукових і 
сателітних заходів З’їзду, в тому числі урочистого відкриття З’їзду.

• Бронювання місць та оплата проживання в готелях, транспортні витрати, оплата 
участі в дружній вечері, додаткових матеріалів З’їзду та інших видань, заходів соці-
альної програми (екскурсії, від відування театру тощо) здійснюються самостійно.

ФОРМИ УЧАСТІ (за вибором учасника):
А. за рівнем наукової активності  Б. за часом і обсягом участі
• з доповіддю на симпозіумі5,   • в повній програмі6:
• зі стендовою доповіддю (публікація)  • в науковій частині
• із заявкою на виступ під час круглого столу • в окремому симпозіумі
• без доповіді     • в сателітних заходах

Додаток 2. ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І СТАТЕЙ
ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХVІ З’ЇЗДУ ВУЛТ

1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці. Мова публікації – українська.
2. Формат друку: «Word for Windows”, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, 

інтервал – 1,0; без ручних перенесень; аркуш А4 (210х297 мм), поля: з усіх боків – по 20 мм.
3. Стандартний об’єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не 

має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку).
4. Структура тез: а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом);

б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється);
в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур);
г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані).

5. У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2, 3, 4. До 
цифри 4 додається буква (а–ь) у відповідності з цим переліком:

а) акушерство та ґінеколоґія;
б) педіатрія;
в) кардіолоґія, ревматолоґія;
г) пульмонолоґія, фтизіатрія; 
ґ) ґастроентеролоґія;
д) нефролоґія, уролоґія;
е) невролоґія, нейрохірурґія та психіатрія; 
є) ендокринолоґія;
ж) імунолоґія, алерголоґія;
з) оториноларинґолоґія; и) офтальмолоґія;
і) інфекційні хвороби, СНІД, вірусолоґія, 
епідеміолоґія;

ї) дерматовенеролоґія;
й) психолоґія, психотерапія, сексопатолоґія, 
нарколоґія;

к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна 
терапія;

л) хірурґія, трансплантолоґія, імплантолоґія, 
косметолоґія;

м) травматолоґія та ортопедія;
н) онколоґія; гематолоґія;

о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія;
п) рентгенолоґія, радіолоґія;
р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія, 
токсиколоґія;

с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, 
дієтолоґія;

т) спортивна, військова, космічна медицини;
у) геронтолоґія, профпатолоґія;
ф) курортолоґія, реабілітація і фізіотерапія;
х) санолоґія, гіґієна, лабораторна діаґностика;
ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, 
мікробіолоґія;

ч) судова медицина, патанатомія, 
патогістолоґія;

ш) нетрадиційні методи діаґностики і 
лікування;

щ) ґенетика, демоґрафія;
ю) управління і орґанізація охорони здоров’я, 
медична освіта; 

я) історія медицини, медична термінолоґія 
ь) інші галузі медицини.

6. Тези доповіді (стаття) заявлені для участі у симпозіумі після цифрового коду до-
датково розшифровується першими одним-двома словами назви симпозіуму, на-
приклад, «3, симпозіум «Реабілітація…»

7. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором. Редакція 
та Орґкомітет З’їзду не несуть відповідальності за помилки авторів.

8. Публікація тез доповідей платна. Вартість публікації одних тез доповіді (до 1600 зна-
ків) 190 грн з 01 квітня 2017 року. У випадку збільшення обсягу (понад 1600 знаків) 
публікація можлива у разі доплати по 100 гривень за кожну додаткову сторінку (до 
1600 знаків).

1 Оплату можна здійснити платіжним дорученням, банківською картою, через платіжний термі-
нал Приватбанку або іншого банку, поштовим переказом.
2 Повний пакет учасника оплачується внеском у сумі 600 грн дає право на участь у всіх наукових 
заходах, отримання папки учасника, сертифікату, програми, книги матеріалів Конгресу.
3 Реєстраційний внесок у сумі 300 грн дає право на отримання програми З’їзду і сертифікату і 
участь у всіх наукових заходах.
4 Рекомендується робити оплату окремими платіжками. При оплаті одним платежем слід дава-
ти детальне формулю вання, яка частина суми є реєстраційний внесок, яка є оплатою за друк. 
Наприклад, при оплаті в квітні не член ВУЛТ, який подає тези обсягом 3000 знаків і вибрав 
внесок, що дає право на повний пакет учасника, має сплатити 890 грн і вказати Реєстраційний 
внесок за Іванову Катерину – 600 грн та 290 грн за друк тез Іванової Катерини із співавторами 
«Три слова назви… ».
5 Відбір доповідачів на симпозіуми здійснюють члени наукового підкомітету (головуючі) відпо-
відного симпозіуму.
6 Участь у пленарних засіданнях, в симпозіумах, конференції і читаннях (за вибором), соціаль-
ній програмі, організаційному засіданні (обов’язкова для делегатів).
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9. За бажання автора опублікувати повний текст статті, оплата її видруку здійснюєть-
ся в розмірі 150 грн за кожну сторінку обсягом 2000 знаків, за умови її схвалення 
Науковим комітетом З’їзду7.

10. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публі-
куються.

11. Для гарантованого включення публікації до книги матеріалів Конгресу здійсніть 
електронну реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/7nrivTWOE3tyiOLp2.

12. У випадку труднощів із електронною реєстрацією заповніть анкету, що наведена 
нижче, і надішліть її та скан-копію або фото документу про оплату(квитанції, ви-
писки тощо) електроннимлистомразомізтезами на адресу sfulttz@ukr.net. У разі 
успішної електронної реєстрації надсилати анкету не потрібно.

7Особливі умови друку наукових матеріалів учасників симпозіумів оголошуються до-
датково після затвердження Нау ковим Комітетом.

ФОРМА АНКЕТИ УЧАСНИКА

Прізвище учасника (делеґата)
Ім’я (по батькові)
Науковий ступінь, вчене звання
Назва доповіді
Лікарська спеціальність
Місце роботи, посада
Телефон(и), факс
Електронна пошта (обов’язково)

Почивший в Бозі Архиєпископ-емерит Українського греко-
католицької Церкви Блаженніший Любомир Гузар був видат-
ним українським церковним діячем, вченим, філософом, под-
вижником християнської віри, невтомним проповідником 
високих релігійних істин та чеснот. Він ніс слово Господнє 
українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть. Украї-
на осиротіла на Праведника, на молитвах і слові якого ви-
стояла у найтяжчі часи своєї новітньої історії. Він нічого 
не бачив, мав поганий слух, але розумів життя набагато 
краще ніж володарі стовідсоткового зору та слуху. Будучи 
сліпим, він відкривав очі іншим. Відійшовши у вічність, він і 
надалі дає нам сили жити. Він проповідував любов навіть 
тоді, коли здавалось, що єдина зброя – злість та агресія. Він 
був переконаний у потребі сумніватись. Завжди з великою 
приємністю йшов на безпосередні діалоги з людьми, щедро 
ділячись з ними багатющим життєвим і духовним досвідом 
та вічними вселюдськими істинами, які є справжніми світо-
глядними дороговказами. Ці його прості істини ми повинні 
гідно втілювати у своєму повсякденному житті. 

Ми дістали дари – розум, волю, талант. Врешті, ми одер-
жуємо покликання, тобто запрошення, здійснити в житті якесь 
завдання на основі власних талантів. Усе це і означає – бути 
собою!

* * *
Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність 

боротьби.
* * *

 Мусимо любити українців, бо то є любов до України, до 
конкретних людей, а не до абстрактної України. 

* * * 
Я хочу любити людей. Може вони не досконалі, може ро-

блять мені якусь прикрість, але хочу бажати їм добра. Якщо 
хочеш когось картати, спочатку його полюби! Уміймо про-
щати інших, бо Господь прощає нам значно більше.

* * *
Щоб бути «сіллю життя» потрібно вміти в ньому розчи-

нитися як та сіль і бути непомітним.
* * *

Молитва не повинна бути монологом.
* * *

Конче потрібно християнізувати наші народні звичаї та 
свята.

* * *
Живи, пам’ятаючи про те, що Господь не десь там далеко 

у небі, а весь час поруч з тобою. Тож шукай його в собі.

* * *
 Здобуваючи знання, не забуваймо, що вони є тільки за-

собом, а не метою.
* * *

 Віра завжди робить людину оптимістом.
* * *

 Милосердя не у тому, щоби щось давати іншим, а на-
самперед у тому, щоби вміти розуміти інших.

* * *
 Потрібно зупинитися і серйозно подумати, що нам роби-

ти, окрім як нарікати… Розчаровані люди не в змозі побуду-
вати вільну державу. Слід об’єднатися, щоб разом подумати, 
як побудувати країну, до якої прагнемо. А не сподіватись на 
когось, хто її нібито збудує за нас. Відсутність єдності у на-
роді є подібна до розібраного годинника, який не показує час.

* * *
Зрозуміла симпатія певної частини суспільства до опо-

зиції: той, хто при владі, не впорався, він не гідний. Може 
його наступник впорається із завданням? Світ Божий не чор-
но-білий. Не всі, хто при владі – біси, але не всі, хто в опо-
зиції – ангели.

* * *
Часто чуємо докір, що можновладці – злодії. Нехай так. 

Але кожен повинен запитати, а що він зробив, щоб влада бу-
ла іншою, а країна – вільною? У всіх сенсах цього слова: 
вільною від злодіїв,від бідності, від забобонів, від страху, від 
легкодухості.

* * *
 Я побажав би українським олігархам частіше ходити на 

похорони…
* * *

 Потрібно працювати так, ніби все залежить від тебе, і 
молитися так, ніби все залежить від Бога.

* * *
 Мені не подобається, що в ЗМІ часто пишуть «Європа й 

Україна». Українці – європейці. Україна була Європою від 
самих початків. Українців намагались насильно відірвати від 
Європи. Так само насильно намагались відірвати від Бога. Це 
відбувалось майже паралельно. Тому, переживаючи сьогодні 
труднощі, мусимо боротись за те, щоби згадані європейські 
цінності стали для нас програмою щоденного життя.

* * *
 Люди мають бачити, що Церква не лише обіцяє посмерт-

ну благодать – вона є активним соціальним інститутом, який 
не виходить із суто земного інтересу.

* * *
Істинним джерелом влади завжди є Бог. Інша справа, через 

якого носія ця Божа воля відбувається… Влада – це найперше 
відповідальність за тих, кого вона має провадити … саме «про-
вадити», а не «володіти».

* * *
 Ми, українці, усе ж таки наділені європейським духом… 

Поведінка Росії не є поведінкою нормальної, культурної – у 
європейському сенсі – держави. 

* * *
Ви звертали увагу на те, що в молитві ми завжди говори-

мо Богові «Ти»? Президенту ми говоримо «Ви», а Богу – «Ти». 
Подумайте над цим.

* * *
Чим я пишаюся? Хіба що тим, що не зробив у своєму 

житті нічого підлого. Про що я мрію? Я дуже хочу бути 
людиною….Є люди,від яких ви виходите з думкою: «Як це 
добре – бути людиною!» 

 За спогадами про Блаженнішого Любомира Гузара Папи 
Франциска, Владики Святослава, Владики Філарета, Петра 
Порошенка, В’ячеслава Брюховецького, Юрія Луценка.

Підготував З.Масний     

ÂÅËÅÒÅÍÜ ÖÅÐÊÂÈ ² ÍÀÐÎÄÓ

В перші дні червня ц.р. стартував проект з міжнародної 
експертної підтримки запровадження лікарського 

самоврядування в Україні (МЕГ ЛСВ). Досягнення професій-
ного самоврядування є надзвичайно важливим не лише для 
лікарської спільноти, а й для успішної модернізації націо-
нальної системи охорони здоров’я.

Реалізація проекту стала можливою завдяки багатолітній 
тісній співпраці ВУЛТ з Німецьким лікарським товариством 
(НЛТ) і Головною радою Польської Лікарської Палати (ПЛП). 
В результаті плідних переговорів ВУЛТ з німецькими та поль-
ськими партнерами було створено тристоронню експертну 
групу по супроводу процесу імплементації лікарського само-
врядування в Україні. Цьому передували декілька зустрічей 
Президента ВУЛТ Олега Мусія та Голови правління ВУЛТ 
Миколи Тищука з Президентом Головної Ради ПЛП профе-
сором Мацєєм Гаманкієвичем і Президентом НЛТ професором 
Франком Монтґомері. Важливе значення для цього мала діє-
ва підтримка Голови департаменту міжнародних зв’язків НЛТ 
доктора Раміна Парса-Парсі та керівника юридичного депар-
таменту ПЛП Марека Шевчинського. 

Основним завданням проекту на початковому етапі є екс-
пертиза і промоція процесу легітимізації лікарського само-
врядування в Україні. Цій меті було присвячено першу (уста-
новчу) робочу сесію МЕГ ЛСВ. Участь в ній взяли експерти 
з охорони здоров’я та юристи з України, Німеччини та Поль-
щі. Зарубіжні колеги активно ділились досвідом лікарського 
самоврядування у своїх країнах і зацікавлено заглиблювались 
в суть законопроектів, представлених українською стороною.

Учасниками першої робочої сесії були: Андрій Гук – член 
правління ВУЛТ, Президент Асоціації медиків Революції Гід-
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ності; Аким Литвак – член правління ВУЛТ, доцент кафедри 
управління системою охорони здоров’я Одеського регіональ-
ного інституту державного управління НАДУ; Ірина Мазур – 
президент Асоціації стоматологів України, професор кафедри 
стоматології УНМА післядипломної освіти ім. П.Шупика МОЗ 
України; Костянтин Надутий – заступник голови правління 
ВУЛТ, Президент УАСМ, помічник народного депутата О. Му-
сія; Ігор Попадюк – адвокат, помічник народного депутата 
О. Богомолець; Микола Тищук – голова правління ВУЛТ, ке-
рівник проекту, модератор робочих сесій; Войцех Ідащак – 
юридичний радник, представник Головної Ради ПЛП; Ладис-
лав Некадна-Тpепка – член Головної Ради ПЛП, член прав ління 
Організаційної комісії Головної Ради; Домен Поднар – полі-
тичний радник із Департаменту міжнародних справ Феде-
ральної Лікарської Палати (Німеччина); Відповідальним 
менеджером, секретарем проекту була Анна Науменко.

Предметом роботи експертів було вирішення установчих 
і процедурних питань та розгляд основоположних проблем 
лікарського самоврядування в контексті їх законодавчого ви-
рішення.

Темами аналізу впродовж окремих засідань було наступне: 
основні положення ЛСВ і повноваження; належна лікарська 
практика; право на здійснення лікарської діяльності, реєстр 
лікарів; контроль якості та відповідальність; безперервний 
розвиток лікарів.

В процесі роботи групи проводилось співставлення по-
ложень проекту Закону України «Про лікарське самовряду-
вання» з відповідними законодавчими рішеннями у Польщі 
та ФРН. Оскільки в зазначених вище темах фактично не існує 
принципових відмінностей між двома зареєстрованими у ВР 

на цей час проектами Олега Мусія та Ольги Богомолець, для 
аналітичної роботи було використано законопроект № 5617 
О. Мусія від 28 грудня 2016 року, що був зареєстрованим 
першим.

Предметом окремого розгляду були питання структури та 
організації лікарського самоврядування, бо саме лише в цій 
частині є принципові розбіжності між законопроектами 5617 
О. Мусія та 5617-1 О.Богомолець.

Очевидним є те, що всі зазначені теми відповідають клю-
човим питанням майбутнього закону про ЛСВ. Було визна-
чено, що для безпосереднього співставлення використано 
польський Закон «Про лікарські палати» (1989 р.), як ближчий 
у часі і створений у подібніших умовах та традиціях. При 
цьому кожне принципове положення звірялось також із ні-
мецьким досвідом легітимізації ЛСВ.

Було домовлено, що при обговоренні братиметься до ува-
ги те, яким чином законодавчі норми співвідносяться з основ-
ними проблемами та викликами періоду імплементації; як 
інституції системи охорони здоров’я національного та регіо-
нального рівнів впливатимуть на ЛСВ (організаційно, фінан-
сово тощо); якою є взаємодія з МОЗ та іншими владними 
структурами, в т.ч. регіональними; які можливі ризики і що 
та як потрібно зробити для їх мінімізації. Детально обгово-
рено питання безперервного професійного розвитку лікарів 
та контролю якості їх роботи.

В результаті опрацювання за окремими розділами текстів 
законопроектів № 5617 та 5617-1 та їх порівняльного аналізу 
експерти прийшли до наступних висновків стосовно їх змісту: 

(Закінчення на стор. 4)
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законопроекти містять всі необхідні розділи і в достатньому 
обсязі врегульовують питання ЛСВ; законопроекти містять 
також норми, що стосуються лікарської діяльності в загально-
му сенсі. 

Після тривалої дискусії було визнано можливою реаліза-
ція запропонованої концепції законопроекту про ЛСВ з вклю-
ченням до нього низки положень про лікарську діяльність, 
хоча це не відповідає законодавчому вирішенню цих завдань 
в Польщі, Німеччині та у більшості країн Європи. Зокрема, 
в Польщі це 2 окремі закони, в Німеччині – 3 федеральних 
закони і відповідне земельне законодавство. 

Також було встановлено наступне: Розділи, що стосують-
ся лікарської діяльності потребують найбільшого доопрацю-
вання з врахуванням міжнародного досвіду, зафіксованого у 
суміжних законах ( у Польщі це Закон «Про право на лікарську 
практику»); Особливої уваги та доопрацювання потребує пи-
тання лікарської відповідальності і створення відповідних 
інституцій. Потребує розширення та уточнення стаття про 
Комісію з належної лікарської практики, опис процедур, ви-
значення відповідальних осіб. Експерти дійшли згоди, що 
додатково до цього буде доцільно створити і детально опра-
цювати розділ про медичний (лікарський) арбітраж, натомість 
вилучити деякі статті щодо «дисциплінарної відповідальнос-
ті», як не відповідаючі суті та духу самоврядування, а сам 
термін замінити на «професійну відповідальність»; Потрібно 
більше уваги приділити питанням виборів і делегування, зроб-
лено запит на відповідний регламент ПЛП; Доопрацювання 
також потребують питання безперервного професійного роз-
витку; Деяка частина новел потребує редагування, а законо-
проект в цілому вимагає додаткової юридичної експертизи з 
врахуванням висновків ГНЕУ до обох законопроектів. 

 Стосовно розбіжностей між обома законопроектами екс-
перти вважають, що існує реальна можливість створити комп-
ромісну редакцію. При цьому, відповідно до рекомендацій 
іноземних експертів, на чому вони акцентовано наполягали, 

(Закінчення. Початок на стор. 3)
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має бути одна базова структура, яка стосуватиметься всіх лі-
карів, в т.ч. і стоматологів. На їх переконання, яке ґрунтуєть-
ся на тривалому досвіді, головним завданням ЛСВ є об’єднання 
лікарів, як представників єдиної професії, та захист їх інтер-
есів, незалежно ввід спеціальності. Лікарі мають стати єдиною 
корпорацією, здатною вести переговори з урядом і перекона-
ти його в тому, що лікарська професія є вільною та потребує 
самоврядування. Після детального роз’яснення ідеї компро-
місного розв’язання існуючих протиріч ( а вони реально іс-
нують у кожній країні) між найбільшими когортами лікарів 
закордонні експерти не виключили, що таке розв’язання мож-
ливим. Суть пропозиції є в тому, щоб окрім загальної ради 
створити раду представників лікарських асоціацій і товариств, 
для якої закон має чітко та детально визначити коло компе-
тенції. Така рада має складатися із 3 палат: лікарів-спеціаліс-
тів певного фаху, лікарів загальної практики і лікарів-стома-
тологів. Крім того, закон має передбачати відповідні квоти і 
норми представництва.

На підсумковому засіданні сесії прийнято такі процедур-
ні рішення: розробити детальний план роботи МЕГ до кінця 
року і на 2018 рік; робити переклад проекту відповідних за-
конопроектів на англійську мову та розіслати їх іноземним 
партнерам для подальшого обговорення і надання пропозицій 
до наступного засідання МЕГ; визначити можливість про-
ведення додаткової сесії МЕГ до з’їзду ВУЛТ; використати 
можливість промоції ЛСВ за допомогою делегацій партнерів 
на з’їзд ВУЛТ; розробити проект створення організації ЛСВ 
та розпочати пошук стартового фінансування проекту запро-
вадження ЛСВ в Україні.

На пропозицію представника Німеччини Домен Поднар, 
який зазначив, що МОЗ ФРН готове надати Україні свою під-
тримку та провести офіційну зустріч із МОЗ України, було 
вирішено розпочати підготовку до 4-сторонної зустрічі пред-
ставників міністерств і лікарських організацій обох країн 
відносно процесу встановлення ЛСВ.

Інформація ВУЛТ

 • Íîâèíè ÓËÒ ó Ëüâîâ³ 

ÌÎËÅÁÅÍ ÄËß 
ÌÅÄÈÊ²Â

З нагоди Дня медичного працівни-
ка у храмі Святих безсребреників 

і чудотворців Косми та Дам’яна капела-
ном медичних установ Львівської єпар-
хії УГКЦ отцем Володимиром Мощичем 
відслужено молебен за Господню ласку 
для наших медиків, їх здоров’я, силу та 
наснагу у святій справі зцілення неду-
жих. Завдяки старанням о. Володимира 
під час молебну було виставлено мощі 
Святішого Отця Папи Івана Павла ІІ. 
Приклавшись до них, присутні змогли 
силою святості мощей отримати потуж-
ний заряд духовного зміцнення, так по-
трібного в часі теперішнього морального 
занепаду та зневіри. Такий же молебен 
відбувся напередодні в капличці на те-
риторії обласної клінічної інфекційної 
лікарні. 

Власна інформація

В історичний день чергового ювілею проголошення у 
1941 році Української Держави урядом Степана Бан-

дери та створення в 1991 році Всеукраїнського Лікарського 
Товариства – 30 червня 2017 року у Києві в урочистій залі 
Національної наукової медичної бібліотеки України відбула-
ся щорічна наукова історико-термінолоґічна конференція 
Всеукраїнського Лікарського Товариства «100-річчя Всеук-
раїнської Спілки Лікарів».

Присутні вислухали вступне Слово Почесного Президен-
та ВУЛТ та СФУЛТ академіка НАМНУ Любомира Пирога, 
яке зачитав Станіслав Нечаїв. У ньому Любомир Антонович 
особливо наголосив на необхідності знати нашу історію, бути 
патріотами, відроджувати нашу термінолоґію, компетентно 
провадити реформування системи охорони здоров’я України.

Після проґрамної доповіді Голови Історико-Термінолоґіч-
ної Комісії Всеукраїнського Лікарського Товариства Станіс-
лава Нечаїва «100-річчя Всеукраїнської Спілки Лікарів» з 
доповідями виступили Аурелія Відьма («З історії українсько-
го наукознавства»), Олена Гордієнко («Спадок людяності й 
милосердя. Метаетика – філософія комунікативної гармонії 
та забезпеченої інтеграції»), Аким Літвак («Про історію ме-
дичного халату», «Зародження безкоштовної амбулаторної 
медичної допомоги»), Валентина Мойсеєнко («Благодійний 
фонд Пелагеї Терещенко для допомоги важкохворим пацієн-
там»), Станіслав Нечаїв («Деякі проблеми укладання україн-
сько-білоруського медичного словника», «Назви деяких лі-
карських рослин з їхніми латинськими та туркменськими 

Під нескінченні балачки хворі, діти! помирають. Зростає 
масовість виїзду заграницю наших медиків та дефіцит кадрів 
всередині країни. Не видно, щоб це турбувало тих, від кого 
це залежить. Обіцяють замінити досвідчених спеціалістів 
молодими кадрами, підготовленими за зарубіжними тестами… 
Не хочуть розуміти при цьому, що такі молоді спеціалісти 
потрапляють у зовсім інші умови роботи, ніж їх зарубіжні 
колеги. У нас нема сучасної медичної лікувально-діагностич-
ної апаратури та можливостей лабораторної діагностики (до-
ступної, а не дорогої в приватних закладах), бракує елементар-
них лікувальних препаратів. Недавні трагічні події у Львівській 
психіатричній лікарні були зумовлені відсутністю ліків необ-
хідних для буйних пацієнтів та нестачею медперсоналу.

Відношення влади до потреб медицини та медиків вражає 
своєю цинічністю. Тримаючи наших медиків на мізерних 
зарплатах, посилюють заходи боротьби із корупцією в меди-
цині. Якщо є факти незаконного збагачення окремих медиків 
(описувані в ЗМІ їх розкішні вілли та авто), то влада мала би 
боротися з цим, а не вішати на медичну громаду ярлик здир-
ників та корупціонерів, не нацьковувати населення на «зло-
чинців у білих халатах», а забезпечити медикам достойні 
умови праці та оплати за їх героїчну працю не лише на пере-
довій, а й по всій Україні, бо такою є їх діяльність в існуючих 
умовах матеріально-технічного та медикаментозного забезпе-
чення тощо. А населенню забезпечити реальний доступ до всьо-
го необхідного лікування, в т.ч. заграницею, реальну можливість 
придбати при своїх мізерних пенсіях та зарплатах потрібні ліки. 

До речі, щодо урядової програми «Доступні ліки». Реєстр 
лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, 
станом на 26 липня 2017 року містить 199 позицій. «199 пре-
паратів стали доступнішими для населення» – бадьоро ра-
портує уряд. Але проаналізувавши цей реєстр, бачимо, що 
в ньому згідно міжнародних патентованих назв лікарських 
засобів насправді є лише 21 лікарський засіб під 199 різ-
ними торговими марками або аналогами із різним вмістом 
лікарських форм в 1 упаковці, в т.ч. одного і того ж ви-
робника !!! Знижено ціни лише на 34 препарати, які коштують 
більше 100 гривень (852 грн. – 1; 605 грн. – 1; більше 300 грн. – 3; 
більше 200 грн. – 4; більше 100 грн. – 25). Для того, щоб 
переконатись, якими є загалом ціни в наших аптеках, достатньо 
відвідати їх, та при цьому вартує тримати в кишені валідол. 
Останнім часом ціни різко зростають, а якими разючими є 
різниці між оптовими та роздрібними цінами можна побачити 
в уже названому реєстрі. Соромно за тих, хто хвалиться таким 
«пакращенням» і дозволяє собі обдурювати людей такою по-
казухою в масштабності турботи про здоров’я населення! 

Яскравим прикладом відношення влади до медицини є 
кардинальне скорочення фінансування медичної науки, науко-
во-дослідних закладів НАМНУ. 

Реально суттєво покращати ситуацію у вітчизняній меди-
цині могло би впровадження загальнообов’язкового, а також 
добровільного медичного страхування. Однак, і з цим зако-
нотворці не поспішають. Також реально покращити ситуацію 
може впровадження лікарського самоврядування, яке існує у 
всьому цивілізованому світі. Але і тут влада не проявляє най-
меншого бажання допустити медиків до самоврядування, бо 
тоді довелося б змінити своє відношення до них, а також це 
перекрило б для процвітаючої фармацевтичної мафії фінан-
сові канали. 

Згадуються слова Петра Першого: «Лекарь, пекарь и про-
чая сволочь – в хвост колонны!». Що ж, існуюче відношення 
до медицини та медиків, безумовно, «забезпечить» прогно-
зоване міжнародними організаціями суттєве зменшення кіль-
кості населення нашої країни із всіма вельми небезпечними 
наслідками для самого існування держави Україна! За що ж 
воюють та гинуть українці?! Схоже, що таким перебігом си-
туації не дуже переймаються ті, кому непотрібна якісна віт-
чизняна медицина… 

Зеновій МАСНИЙ

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà
ÊÎÌÓ ÂÎÍÀ ÏÎÒÐ²ÁÍÀ, ÒÀ ÍÀØÀ 
ÌÅÄÈÖÈÍÀ...  ² ×È 21 = 199? 

(Закінчення. Початок на стор. 1)

відповідниками», «Лікарські товариства в Україні»), Тарас 
Никула («Міжнародна медаль імені Марії Кюрі за внесок 
осередку ВУЛТ Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця в мінімізацію наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи»), Іван Сорока («Життя і наукова діяльність видат-
ного українського акушера-ґінеколоґа Григорія Федоровича 
Писемського») та Олег Ціборовський («Роль лікарів в Україн-
ській Національній Революції»), який нагадав присутнім по-
чаток історії нашого нинішньої орґанізації, наголосивши на 
нерозривному зв’язку з ідейними попередниками зі Всеукраїн-
ської Спілки Лікарів.

Учасники наукової історико-термінолоґічної конференції 
Всеукраїнського Лікарського Товариства одностайно прийня-
ли Резолюцію (публікується окремо).

Наприкінці Станіслав Нечаїв провів презентацію термі-
нолоґічно-тлумачного словника «Нефролоґія» за редакцією 
академіка НАМНУ Любомира Пирога.

Наукова історико-термінолоґічна конференція ВУЛТ ще 
раз ствердила, що загальноукраїнськість нашої теперішньої 
єдиної орґанізації лікарів України – Всеукраїнського Лікар-
ського Товариства має історичні корені, бо воно веде свій 
родовід не лише від Руського Лікарського Товариства 1910 року 
(перейменованого 1912 року в Українське), а й від Всеукраїн-
ської Спілки Лікарів, яка була створена у Києві 1917 року, як 
загальнонаціональна. Тому столітній досвід цих двох орґані-
зацій, як Галичини, так і Великої України, може і повинен 
прислужитись соборній Україні і у постанні лікарського само-
врядування, і в інших питаннях реформування нашої багато-
страждальної медицини. Саме нині, в рік святкування 100-літ-
нього ювілею Української Національної Революції, ми маємо 
не дозволити теперішній владі вчергове «забути» про зубо-
жілих лікарів нашої країни.

Станіслав НЕЧАЇВ, 
Голова Історико-Термінолоґічної Комісії 
Всеукраїнського Лікарського Товариства 

Група учасників конференції

 • Íîâèíè  ÂÓËÒ

²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÒÅÐÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß ÂÓËÒ 
«100-Ð²××ß ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÑÏ²ËÊÈ Ë²ÊÀÐ²Â»
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Нещодавно у Комітеті Верховної Ради України з питань 
охорони здоров’я відбулося засідання «Круглого сто-

лу» на тему «Законодавчі ініціативи парламентського Комі-
тету з питань охорони здоров’я з питань адаптації системи 
охорони здоров’я до європейських стандартів». Всеукраїнське 
Лікарське Товариство У його роботі серед інших громадських 
орґанізацій чи не найпотужніше виступило Всеукраїнське 
Лікарське Товариство: із 103 запрошених учасників шість 
безпосередньо представляли ВУЛТ (С.Мушак, К.Надутий, 
І.Найда, А.Науменко, С.Нечаїв, І.Седченко). Крім того, у за-

Р Е З О Л Ю Ц І Я
НАУКОВОЇ ІСТОРИКО-ТЕРМІНОЛОҐІЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ВУЛТ
 «100-РІЧЧЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ЛІКАРІВ»

30 червня 2017 року

Наукова історико-термінолоґічна конференція Все-
українського Лікарського Товариства одностайно прий-
няли Резолюцію, в якій постановила: 

1. У рік святкування 100-літнього ювілею Української 
національної революції поставити перед орґанами вла-
ди України питання щодо відзначення 100-річного ювілею 
Всеукраїнської Спілки Лікарів на державному рівні.

2. Здійснити подання на нагородження активістів 
Всеукраїнського Лікарського Товариства державними 
нагородами України;

3. Видати пробними накладами напрацювання Істо-
рико-Термінолоґічної Комісії Всеукраїнського Лікарсько-
го Товариства – «Анґло-український кардіолоґічний слов-
ник», «Українсько-білоруський медичний словник» та 
«Українсько-латино-туркменський словник лікарських 
рослин» для детального обговорення на наступній нау-
ковій історико-термінолоґічній конференції ВУЛТ.

Академік НАМН України Любомир ПИРІГ,
Почесний Президент ВУЛТ

Доктор Станіслав НЕЧАЇВ,
Голова Історико-Термінолоґічної Комісії ВУЛТ

(Зліва направо) Костянтин Надутий, Світлана Мушак,
Олег Мусій, Ольга Богомолець, Станіслав Нечаїв, Іван Сорока

 • Íîâèíè ÂÓËÒ

«ÊÐÓÃËÈÉ ÑÒ²Ë» Ç ÏÈÒÀÍÜ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
сіданні взяли участь такі активісти лікарського руху як На-
родний депутат України, заступник Голови Комітету ВРУ з 
питань охорони здоров’я О.Мусій, Начальник УОЗ Дніпров-
ської райдержадміністрації в м.Києві, Голова Київської кра-
йової орґанізації ВУЛТ Д.Карабаєв, О.Євстігнєєва та І.Со-
рока.

Голова Комітету О.Богомолець, яка відкрила засідання, 
ознайомила присутніх з законотворчою роботою, співпрацею 
з усіма фракціями та окремо детально розповіла Про Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних 
лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення 
державних закупівель із залученням спеціалізованих органі-
зацій, які здійснюють закупівлі»

Найцікавішим і найважливішим для Всеукраїнського Лі-
карського Товариства було обговорення Проекту Закону «Про 
лікарське самоврядування» (реєстраційний №5617), який 
представив на засіданні Народний депутат України, заступник 
Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони 
здоров’я О.Мусій. Голова Комітету О.Богомолець публічно 
пообіцяла, що відкличе свій альтернативний варіант у разі 
досягнення домовленостей.

Деякі члени Громадської ради, критикуючи роботу Комі-
тету, на жаль, продемонстрували відсутність елементарних 
норм поведінки, що ніяк неприпустимо в цивілізованій краї-
ні. Однак, в цілому учасники «Круглого столу» засвідчили 
бажання знаходити компроміси у врятуванні ситуації в нашій 
системі охорони здоров’я .

Світлана МУШАК, член правління ВУЛТ,
Станіслав НЕЧАЇВ, голова Історико-термінолоґічної 

комісії ВУЛТ.

Електронна система охорони здоров’я або система 
Е Health має вивести українську медицину на новий 

рівень. На меті Е Health – переведення усіх документів та 
процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з паперового 
формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри 
закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.

Згідно з Меморандумами від 25.11.2016 та від 22.12.2016, 
ініційованими об’єднанням медичного ІТ-бізнесу, громад-
ськості та експертів, найпершим пропонується втілення Мі-
німального життєздатного продукту (Minimum viable product – 
MVP), який забезпечить супровід запуску реформи первинної 
ланки та згодом процесу відшкодування вартості ліків (реім-
бурсації).

16 березня 2017 року меморандумом між Міністерством 
охорони здоров’я, Державним агентством з питань електро-
нного урядування, ГО “Transparency International Україна” та 
БО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” 
було створено проектний офіс Е Health задля координації дій 
з втілення електронних інструментів. 

22 червня відбулася офіційна презентація з нагоди запус-
ку в пілотному режимі системи Е Health та її першого серві-
су – реєстрації закладу первинної допомоги. Це перший із 
електронних сервісів для супроводу запланованих реформ 
МОЗ в рамках задекларованого на 2017 рік мінімального жит-
тєздатного продукту (MVP). 

Учасниками презентації були доктор Уляна Супрун, в.о. 
міністра охорони здоров’я України; Павло Ковтонюк, заступ-
ник міністра охорони здоров’я України; Олександр Риженко, 
голова Державного агентства з питань електронного уряду-
вання; Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Канади в Україні; Дмитро Шерембей, Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ; Ярослав Юрчишин, Виконавчий директор представни-
цтва Transparency International в Україні; Юрій Бугай, керівник 
проектного офісу Е Health.

На презентацію також були запрошені представники роз-
робників медичних інформаційних систем, міжнародних проек-
тів та наукового середовища.

Станом на 22 червня 2017, Київ – 25 медичних закладів у 
15-ти містах України вже приєднались до 

Системи Е Health в Україні. Перший сервіс системи – ре-
єстрація закладів первинної допомоги – почав працювати 
19 червня. Це – перший крок до створення об’єднаної електрон-
ної системи охорони здоров’я в Україні. 

“Оголошуємо марафон під’єднання медичних закладів до 
електронної системи ЕHealth. Вже незабаром у цій системі 
лікарі первинної ланки будуть реєструвати пацієнтів, щоб 
отримувати оплату за надані медичні послуги від держави”, – 
говорить в.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уля-
на Супрун. “МОЗ спільно з громадськістю, бізнесом та між-
народною спільнотою виконує свої зобов’язання з впрова-
дження медичної реформи. Я ще раз звертаюся до нар одних 
депутатів України з закликом якомога швидше прийняти 
необхідний пакет законопроектів, щоб нам більше не довело-
ся відкладати реформу первинної ланки. Зі свого боку, ми 
будемо повністю готові зі стартом, у тому числі, з електронною 
системою”.

Після реєстрації медичних закладів запрацює реєстрація 
лікарів, а відтак і пацієнтів. У майбутньому ЕHealth дозволить 

створити єдину електронну медичну картку українця, що до-
поможе і в діагностиці, і в адмініструванні медичних послуг. 

“Чому електронна система така важлива? Тому що Е Health 
дозволить контролювати, наскільки ефективно держава ви-
трачає бюджетні кошти на охорону здоров’я, наприклад, ми 
уникнемо “мертвих душ”. А лікарі працюватимуть у чесній 
та справедливій системі, позбавленій “зрівнялівки”. Хороший, 
талановитий лікар, яких у нас у країні дуже багато, буде мати 
більше пацієнтів і за це отримуватиме від держави більше 
грошей. А пацієнти зможуть легко обирати свого лікаря”, – 
сказав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк. 

Запустити електронну систему допомагає міжнародна 
спільнота. Посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, 
що його уряд виділив фінансову підтримку на створення 
Е Health: “Ми підтримуємо реформи в Україні, зокрема, і ме-
дичну реформу, і розраховуємо на співпрацю уряду, Верховної 
Ради, бізнесу та громадськості у тому, щоб українці якомога 
швидше отримали доступ до медичного обслуговування сві-
тового класу”. 

Над системою Е Health працює проектний офіс, створений 
Міністерством охорони здоров’я України, Державним агент-
ством з питань електронного урядування, українським пред-
ставництвом Transparency International та найбільшою паці-
єнтською організацією в Україні – Всеукраїнською мережею 
ЛЖВ. Вже сьогодні з проектним офісом співпрацює 14 роз-
робників медичних інформаційних систем в Україні. 

“Талановиті українські ІТ-фахівці недарма ставляться у 
приклад в цілому світі – їм під силу створювати найкращі 
продукти. Ми з радістю співпрацюємо з усіма розробниками 
якісних ІТ-рішень для медицини. Структура системи Е Health 
дозволяє легко підключитись будь-яким наявним та новим 
системам, при цьому гарантуючи неперервний сервіс, без-
пеку та конфіденційність даних”, – говорить Юрій Бугай, 
керівник Проектного офісу Е Health. “МОЗ, бізнес та громад-
ськість спільно закладають фундамент сучасної електронної 
системи, яка вже на перших етапах допоможе підвищити рі-
вень медичного обслуговування. За умови, що Верховна Рада 
та уряд не чинитимуть перепон, вже наступного року ми ма-
тимемо нову історію успіху для України”.

 Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради Все-
української мережі ЛЖВ, назвав запуск системи Е Health та 
сервісу з реєстрації закладів першим кроком до мрії пацієн-
та – концепту здоров’я на долоні. “Як пацієнтська організація 
і як один з ініціаторів цього проекту, Мережа ЛЖВ завжди 
наголошує на пріоритеті якості та зручності для пацієнта, 
тому продовжимо роботу у Проектному офісі, аби втілити цю 
мрію”. За словами Дмитра, за короткий період Проектний 
офіс та МОЗ зробили великий прорив, якого довго чекали як 
медична спільнота, так і пацієнти. “Депутати, не зруйнуйте 
мрію”! – наголосив Шерембей. 

 

Щоб отримати більше інформації, просимо зверта-
тися за адресою info@ehealth-ukraine.org або зайти на 
сайт http://www.ehealth-ukraine.org 

Контакти: Юлія Мірошник, +38 093 669 66 95, 
julia.miroshnyk@gmail.com
www.ehealth-ukraine.org

 • Íîâèíè óêðà¿íñüêî¿ ìåäèöèíè

ÑÈÑÒÅÌÀ Å HEALTH Â ÓÊÐÀ¯Í² Ä²ª
 • Ïîâåðíåííÿ ³ç çàáóòòÿ

ÏÅÐØÈÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ Â²ËÜÍÎ¯ 
ÀÊÀÄÅÌ²¯ ÍÀÓÊ
115 ðîê³â â³ä íàðîäæåííÿ 
Ìèõàéëà Âåòóõ³âà

Михайло Ветухів – професор, генетик, український 
громадський та політичний діяч, дійсний член НТШ. 

Відомостей в сучасній історіографії про нього дуже мало. Він 
народився в Харкові 25 липня 1902 року. Після закінчення у 
1919 році гімназії навчався в Харківському сільськогосподар-
ському інституті та в Харківському університеті. Від 1924 ро-
ку був аспірантом кафедри тваринництва Харківського інсти-
туту, згодом асистентом. У 1925 році працював в Українсько-
му сільськогосподарському комітеті при Наркомземі України. 
Захистив дисертацію і був обраний доцентом у 1926 році, а 
від 1928 р. – професором і завідувачем кафедри Полтавсько-
го сільськогосподарського інституту. Одночасно викладав 
генетику в Харківському ветеринарному інституті, Харків-
ському університеті та інших вищих школах.

У 1934 році Михайло Ветухів став професором Москов-
ського ветеринарно-зоотехнічного інституту, науковим керів-
ником відділу ветеринарної генетики Всесоюзного інституту 
експериментальної ветеринарії в Москві. Через рік він за-
хистив докторську дисертацію, здобув ступінь доктора біо-
логічних наук.

Михайло Ветухів повернувся в Україну у 1941 році, ви-
кладав генетику в Харківському університеті. Як більшість 
представників професорсько-викладацького складу, не потра-
пив в евакуацію на схід. В час німецької окупації старався 
відновити навчання студентів у Харківському університеті. 
Окупанти не були зацікавлені в навчанні українців і у1943 ро-
ці його арештувало гестапо. Після звільнення від німців Хар-
кова виїхав до Львова. 1943 р. працював у Львові професором 
«Медико-природничих фахових курсів» (так тоді нацисти 
перейменували медінститут), на фармацевтичних кафедрах 
викладав генетику. Зі Львова виїхав до Австрії, рік працював 
в університеті у Відні, там входив до складу Представництва 
українського центрального комітету, був заступником голови 
української еміграції в Німеччині (1945-1949). М. Ветухів 
викладав в Українському вільному університеті та Українсь-
кому технічно-господарському інституті у Мюнхені у 1947 ро-
ці, став дійсним членом НТШ. Через 2 роки він емігрував до 
США, працював у Колумбійському університеті, праці публі-
кував в американських наукових журналах. У 1950 році Ми-
хайло Ветухів став першим президентом Української вільної 
академії наук (УВАН), яку очолював до кінця своїх днів. По-
мер у Нью-Йорку 11 червня у 1959 році.

За радянських часів ім’я видатного вченого не згадувало-
ся, хоч його роботи з генетики тварин були першими в Украї-
ні і стали основою для розвитку подальших наукових праць.

З. СЛУЖИНСЬКА, О. ГРУШИНСЬКА
члени УЛТ
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Вже який рік очільники вітчизняної медицини тужать-
ся в спробах її реформувати шляхом різноманітних 

структурних змін, єдиною явною метою яких є якомога більше 
заощадити на збереженні здоров’я населення. На тлі цього 
руйнування світова медицина реально реформується в на-
прямку підвищення якості медичної допомоги (саме допо-
моги, а не послуг!). Зарубіжні медики стараються передавати 
свій досвід українським колегам. Оскільки, МОЗ зайнятий 
реформуванням, то за цю справу береться суспільство, гро-
мадські об’єднання, різні, навіть далекі від медицини, інсти-
туції, які дійсно вболівають за стан нашої медицини та здоров’я 
пересічних 

Нещодавно Школа реабілітаційної медицини Українського 
католицького університету (Львів) організувала науково-прак-
тичну конференцію, присвячену світовим ерготерапевтичним 
практикам та їх імплементації в Україні. Гаслом цього заходу 
було «Нова реабілітаційна спеціальність «Ерготерапія» – по-
чинаємо в Україні». У ній взяли участь представники світових 
фахових товариств ерготерапевтів, зокрема, віце-президент 

Всесвітньої федерації ерготера-
певтів (WFОТ) Саманта, пред-
ставники Асоціацій ерготера-
певтів США Ліза Мейсон та 
Канади Наталя Зараска.

В активі Школи реабіліта-
ційної медицини УКУ є про-
ведення подібних заходів у 
Києві та Дніпрі. Має бути під-
писано Меморандум про співп-
рацю в цій царині із Міністер-
ством охорони здоров’я. 

Хоча у нас відсутня фор-
мальна спеціальність ерготера-
певта, в системі вітчизняної реа-

21 червня 2017 року колективами кафедри хірургічної 
стоматології та щелепово-лицевої хірургії Львівського На-
ціонального медичного університету імені Данила Галицько-
го та відділення ЩЛХ Львівської обласної клінічної лікарні 
з нагоди Дня медичного працівника було проведено чергову 
благодійну акцію щодо безкоштовної стоматологічної реабі-
літації учасників та ветеранів АТО з використанням денталь-
них імплантатів. Ініціатором акції виступили головний лікар 
ЛОКЛ Михайло Гичка, лікар-хірург стоматолог, волонтер, 
командир батальйону місії “Святого Серця”, координатор 
акції Юрій Дмитришин, завідувач кафедри хірургічної сто-
матології та ЩЛХ ЛНМУ імені Данила Галицького, доктор 
медичних наук, професор Ян Варес та завідувач відділення 
ЩЛХ ЛОКЛ, кандидат медичних наук Юрій Пастернак. Для 
проведення заходу провідними світовими компаніями – вироб-
никами дентальних імплантатів BTI (Іспанія), “Ihde Dental AG” 
(Швейцарія), “ImplantSwiss” (Швейцарія), “Roott” (Швейца-
рія) було безкоштовно надано понад 30 імплантатів. Безоплат-
ну рентгендіагностику на етапах планування операційних 
втручань та в післяопераційному періоді було здійснено Цент-
ром медичної 3D діагностики (м. Львів), також було досягну-
то домовленостей з низкою державних та приватних зуботех-
нічних лабораторій м. Львова, які зобов’язались на пільгових 
умовах виготовити протезні конструкції учасникам акції. 

Суть акції полягала у тому, що 6 учасникам АТО впродовж 
одного дня після відповідної медикаментозної підготовки 
було встановлено від 1 до 8 одно- чи двоетапних дентальних 
імплантатів у залежності від виду дефекту, а у кількох з них 
одразу отримано відбитки для виготовлення протезних кон-
струкцій згідно з протоколом негайного навантаження. Слід 
зазначити, що всі пацієнти надзвичайно легко перенесли опе-
раційні втручання, а необхідне медикаментозне забезпечення 
їх післяопераційного періоду було здійснено зусиллями адмі-
ністрації ЛОКЛ. 

Після успішного завершення операційного дня був орга-
нізований брифінг для низки телевізійних каналів Західної 
України за участю М. Гички, Ю. Дмитришина, Я. Вареса та 
Ю. Пастернака, які дали відповіді на запитання представни-
ків медіасфери стосовно ідеї проведення благодійної акції та 
її майбутнього. Як запевнив головний лікар ЛОКЛ, депутат 
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білітації його обов’язки виконують фізичні терапевти, а всю 
ерготерапію пов’язують із лікуванням фізичних порушень та 
трудотерапією. Сьогодні в Україні працюють лише 4 підготов-
лені заграницею та сертифіковані спеціалісти – ерготерапевти. 

На конференції йшлося про те, що можна буде запозичи-
ти із світового досвіду в рамках співпраці з WFОТ і якими є 
перспективи розвитку ерготерапевтичної практики в Україні. 
Зарубіжні колеги розповіли як функціонують їхні моделі ер-
готерапії і якими є освітні вимоги до здобуття цієї професії. 
Вони підкреслили, що важливим є те, щоб здобуваючи цю 
професію, спеціалісти отримували не лише певну суму знань, 
а оволодівали професійним мисленням та шанобливим став-
ленням до людей. Важливо, щоб із запровадженням цієї спе-
ціальності розвивалось бачення того, як осіб з інвалідністю 
робити успішними та незалежними. «Гідність людини – це 
фундаментальна цінність, на якій сфокусовані всі навчальні 
програми» – зазначила проректор УКУ Софія Опацька.

У США та Канаді професія ерготерапевта існує ще із 30-х ро ків 
минулого століття. У США за останні 10 років кількість студен-
тів, які вчаться з метою набути професію ерготерапевта, збіль-
шилась майже на третину. Триває еволюція професії шляхом 
встановлення міжнародних стандартів, які забезпечують під-
готовку спеціалістів, здатних практикувати в різних умовах. 

 Віце-президент WFОТ Саманта Шанн розповіла на чому 
акцентується увага під час розпрацювання міжнародних стан-
дартів. «Нами не пропонуються готові рецепти. Ці стандарти 
чутливі до місцевої культури, а головним їх принципом є під-
тримка прав людини. Важливим є профілактика та промоція 
здоров’я серед широких верств населення. Студенти вивчають 
цілісну особу, її фізичні, когнітивні та емоційні потреби.

У виступі Наталі Зараски було наголошено на тому, що 
творчий підхід до роботи – одна із важливих якостей спеціа-
ліста-ерготерапевта. Такого спеціаліста характеризує неза-
лежне мислення, відмінні навички спостереження, повага до 

особистості, співчутливість, 
емпатія, толерантність, вміння 
адаптуватися в умовах стресу. 
Обов’язковими є добрі міжосо-
бистісні навички для залучення 
та мотивації клієнтів. Ерготе-
рапевт повинен розуміти та 
враховувати зв’язок між паці-
єнтом, його заняттям та серед-
овищем, в якому він живе. У 
Канаді 80 відсотків ерготера-
певтів працюють в містах, 20 – 
у сільській місцевості, 46 – в 
лікарнях.

В Канаді, як підкреслила 
Н.Зараска, сфера компентності таких спеціалістів вельми 
широка. Вони надають допомогу людям будь-якого віку з фі-
зичними порушеннями внаслідок опіків, інсульту, ортопедич-
них травм, в т.ч. хребта. В коло їх компетенції входить надан-
ня допомоги пацієнтам із когнітивними порушеннями при 
неврологічній патології (аутизм, постінсультний стан, синдром 
дефіциту уваги та гіперактивність тощо), а також при таких 
емоційних розладах як посттравматичний та психологічний 
стреси, депресія, підвищена тривожність, різноманітні за-
лежності тощо.

Важливо, щоб із запровадженням в Україні цієї спеціаль-
ності та підготовки ерготерапевтів розвивалось бачення того, 
як осіб з інвалідністю робити успішними та незалежними, 
звертати увагу не на те, що вони не можуть, а створювати 
умови для того, щоб вони могли якомога більше! «Гідність 
людини – це фундаментальна цінність, на якій сфокусовані 
всі навчальні програми» – зазначила проректор УКУ Софія 
Опацька.

Власна інформація

Представники Асоціацій 
ерготерапевтів США 

Ліза Мейсон та 
Канади – Наталя Зараска

Віце-президент Всесвітньої 
федерації ерготерапевтів 

(WFОТ) Саманта

облради Михайло Гичка, “за наявності підтримки держави та 
необхідної спонсорської допомоги проведення подібних бла-
годійних заходів на базі ЛОКЛ та ЛНМУ імені Данила Га-
лицького може відбуватись щоквартально з метою надання 
стоматологічної допомоги якомога ширшому колу потерпілих 
у зоні АТО”. Водночас, завідувач кафедри хірургічної стома-
тології та ЩЛХ, професор Ян Варес зауважив, що “незважа-
ючи на високу кваліфікацію фахівців, які безпосередньо брали 
участь у операціях дентальної імплантації учасникам АТО, 
та можливості проведення подібних заходів практично в 
необмеженій кількості, масштаби майбутніх акції залежати-
муть, в першу чергу, від активної спонсорської допомоги 
компаній-виробників дентальних імплантатів, які надавати-
муть безкоштовні витратні матеріали та інструментарій для 
потреб наших воїнів, оскільки собівартість якісних денталь-
них імплантатів на сьогодні залишається надзвичайно висо-
кою”. Він закликав дилерів та дистриб’юторів провідних 
світових імплантологічних фірм до участі у подібних благо-
дійних заходах. Також професор Я. Варес висловив ідею ство-
рення на базі відділення ЩЛХ ЛОКЛ Центру стоматологічної 
санації та протезної реабілітації учасників АТО з викорис-
танням дентальних імплантатів, яка отримала одностайну 
підтримку представників адміністрації ЛОКЛ, журналістів 
та присутніх учасників та ветеранів АТО. 

Підсумовуючи результати акції, її координатор, стомато-
лог-хірург Ю. Дмитришин зазначив, що “впродовж останньо-
го часу сучасну стоматологічну реабілітацію з використанням 
дентальних імплантатів отримали близько 30 осіб – учасників 
бойових дій у зоні АТО”. Наприкінці брифінгу представники 
медіа мали змогу безпосередньо поспілкуватись з пацієнтами-
учасниками акції, почути їхні враження щодо перебігу опе-
раційних втручань, кваліфікації хірургів та молодшого ме-
дичного персоналу. 

Організатори акції висловили подяку колективам кафедри 
та відділення ЩЛХ за проведену роботу, компаніям-вироб-
никам дентальних імплантатів за надані матеріали, Центру 
медичної 3D діагностики за проведені рентгенологічні об-
стеження та представникам медіа за цікавість до події і по-
ширення інформації щодо благодійної акції. 

Ян ВАРЕС, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ
Оксана МАСНА-ЧАЛА, кандидат медичних наук,
доцент кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ 
Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ ÀÒÎ

Професор Варес Я.Е. проводить ветеранові АТО тотальну 
реабілітацію нижньої щелепи з використанням 6 імплантатів

Бійця АТО оперують лікарі Ю. Дми тришин та А. Гичка

 • Â³òàºìî!
Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâà-

ðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî â³òàº 
³ç þâ³ëåºì 

äîêòîðà Îðåñòà ËÅÐ×ÓÊÀ.
Äîêòîð Ëåð÷óê – ïðåäñòàâ-

íèê â³äîìî¿ ë³êàðñüêî¿ äèíàñ-
ò³¿. ßê âèçíàíèé ñïåö³àë³ñò, â³í 
º ÷ëåíîì íå ëèøå Àñîö³àö³¿ 
õ³ðóðã³â Ëüâ³âùèíè, à é àñîö³-
àö³é ãåðí³îëîã³â ªâðîïè òà 
Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêî¿ Àñîö³à ö³¿ 
åíäîêðèííèõ õ³ðóðã³â. Çà ðîêè ÷ëåíñòâà â ÓËÒ â³ä-
çíà÷èâñÿ àêòèâíîþ ðîáîòîþ – âïðîäîâæ 2004-
2008 ðîê³â áóâ ÷ëåíîì Ãîëîâíî¿ óïðàâè, ïðàöþâàâ 
â êîì³ñ³¿ ³ç çâ’ÿçê³â ç ÇÌ² òà ãðîìàäñüêèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè. Ñòàâ îäíèì ³ç òâîðö³â âåá-ñòîð³íêè «²ñòîð³ÿ 
ÓËÒ ó Ëüâîâ³». Éîãî àêòèâí³ñòü â ðîáîò³ òîâàðèñòâà 
â³äçíà÷åíà Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ.

Øàíîâíèé Êîëåãî! Ç íàãîäè Âàøîãî ï³â-ñòî-
ë³òíüîãî þâ³ëåþ ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, 
ëþäñüêîãî ùàñòÿ,ñïîâíåííÿ âñ³õ Âàøèõ çàäóì³â òà 
ïî÷èíàíü. Íåõàé Ãîñïîäü áëàãîñëîâèòü Âàñ íà ìíî-
ã³¿ òà áëàã³¿ ë³òà! 

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎÐ²¯ 
ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÃÀËÈ×ÈÍÈ 
²Ì.Ì.ÏÀÍ×ÈØÈÍÀ 
²ÍÔÎÐÌÓª

В музеї діє фотовиставка «Лікувальні заклади 
міста Львова ХІХ ХХІ ст.» яка поповнюється 

новими світлинами. Також в липні будуть відкриті 
виставка до 100- річчя від дня народженння Почес-
ного члена УЛТ у Львові, професора Степана 
Барвінського, до 115 роковин від дня народження 
професора, міністра охорони здоров`я Державного 
Правління 1941 р. Романа Осінчука, а також до 120- річ-
чя від дня народження лікаря Семена Кивелюка .

Як відзначає голова УЛТ у Львові доктор Олег 
Дуда, у значній мірі завдяки існуванню музею історія 
талановитих лікарів продовжується. Адже і сьогод-
ні у Львові працюють найкращі медики в Україні. 
Проблема у тому, що чимало пацієнтів керується 
стереотипом, ніби за кордоном лікування якісніше. 
Тому важливо популяризувати медичний туризм у 
Львові. Непересічна історія місцевої медицини, а 
також чудові спеціалісти, які продовжують чудові 
традиції своїх відомих попередників, сприяють тому, 
аби до нас їхали лікуватись з інших регіонів та з-за 
кордону.

Власна інформація
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*   *   *

Питання вічне – філософія життя. 
У чому його зміст?
Жити сіро чи залишити слід?
Бути кимось чи при комусь?
Кохати чи користати?
Знати, вміти чи клеїти дурня?
Щось робити чи пливти за течією?
Але ж стільки дано нам знати?
Що життя просте й складне водночас.
Що моральність – це природно.
Що кохати – це віддавати.
Що багато – не завжди круто.
Що вбивати – це проти суті. 
І не варто себе ламати,
Через когось переступати.
Лиш тоді ми гідні дещицю,
Якщо зрозуміли різницю,
Що – не можна, а що – не треба.
Ми Є – а це вже багато,
Це вагома причина знати.

*   *   *

Сірий ліс за сірим моїм вікном
Навіває в моє сіре життя
Сірий смуток.

Сірі хмари на сірому небі
Плачуть сірим осіннім дощем
Сірий ранок…

Білий сніг захотів звеселити
Сіру осінь своїм завзяттям
Та розтанув.

Сіра осінь у сірих обіймах
Нас міцно тримає. І в серці
Сіра туга.

*   *   *

Зів’яла природа.
Так сумно дивитись на тебе.

Ці голі дерева
Протягують віти до неба.

Випрошують в Бога
Не сонця – травневої зливи, 

Й тепла. І знемога,
Як хмарою, їх оповила

Така в них дорога:
Померти, щоб знов народитись,

Наступне буяння
Яскраво та повно прожити.

Мені що робити?
Життя я нового не маю.

Я ж просто людина –
Не можу повторно повстати. 

Роки не спинити
І смерть нізащо не здолати.

Природі дано повторитись,
Мені ж… лише біль від втрати.

*   *   *

Коли ми 
Закриваємо очі,
Ми – не в темряві,
Ми – в полоні 
Яскравих плям 
Світлових, 
Збуджених 
Наших нейронів.

Ми бачимо образи, 
Інше життя,
Уявне, 
В чудовій казковості.
Не хочеться думати, 
Що це відбиття,
Проекція 
Нашої підсвідомості.

Тиша, ніч, 
Та не можу заснути, 
Перед очима 
Калейдоскоп паралельних світів, 

 • Òâîð÷³ñòü íàøèõ êîëåã

«ÏÈÒÀÍÍß Â²×ÍÅ – Ô²ËÎÑÎÔ²ß ÆÈÒÒß...»
Увазі читачів пропонуємо добірку поетичної філософської лірики нашої колеги, яка по-
бажала виступити під псевдонімом «Оксана ЕМЕС». 

Цікавих пригод.
Їх мені не минути,
Бо вони – суть моєї душі,
Від предків моїх, з правіків.

Задумайтесь, 
Гляньте в свої видіння…
Що знаходите 
В своїх снах?
Може загадка
Нашого тління
В нездатності
Зрозуміти цей знак?

*   *   *

Я хочу жити, мамо, 
І любити…

Світ такий кольоровий…
Та мушу в землі сирій

Гнити
Від моєї любові.
Любові до тебе
Й до України
Мої вбивці живуть – 
А я вже загинув…
Я мріяв, бажав,
Щось хороше 

Зробити
Щоб ти, моя мамо, 
Могла мною 
Гордитись.
На жаль, я помер…
І цей світ кольоровий
Без мене цвіте, 
Оповитий любов’ю.

* * *

Життя крихке
Та ми живемо
І не помічаємо
Не цінуємо даного
Лиш тоді задумуємось
Коли перед фінішем 
Раптом станемо
Коли прийде пора
Підбивати підсумки
Тримати звіт 
Перед совістю
Й Богом
За усі прорахунки
Помилки та тривоги
За усі розбиті надії –
Чужі і тих, хто нам вірив,
За кожне зневажливе слово
І клятви усі,
Що так легко було порушити
За найважливіше,
Що ми не були готові
Промовити,
А часом – почути…
Життя крихке
Та кохання крихкіше 
Триває так коротко
Й невагомо
Раптом – 
Яке здивування! 
Ми стоїмо над прірвою
Та різкіше
Бачимо підлі вчинки,
Для яких знайшли оправдання.

*   *   *
п. Олесю

Життя сумне. Воно таке,
Та треба жити…
І ми повільно живемо – 
А що робити?

Сніданок зранку. Ніби все…
Йдемо до праці.
Та десь глибоко сум гризе – 
Прийшов зненацька.

Відчути біль усім дано –
Ми просто люди.
Байдужість наша все одно
Веде в нікуди.

Безглуздий день знов відійде,
Як сотні інших.
І час розплати нас знайде,
Бо всі ми грішні.

Один лиш раз ми живемо
На цьому світі.
Життя пройде – ми помремо.
Нам ніде дітись.

*   *   *

Подам гроша старенькій в переході
І заспокоююсь: бо що зробити можу?
Піду по різних справах і відтоді
Кохану совість більш не потривожу.

Чи я при цьому краща, чи добріша?
Чи зрозумію я чиєсь життя
Крізь призму власного буття?
Я з кожним днем стаю старіша…

Ми всі там будемо. Та безтурботно 
Не пам’ятаємо про це до часу.
Реальність старості невідворотно 
Нас дожене – нема від цього спасу… 

Йдемо, заглиблені в свої думки, 
Облич не бачимо, не подаєм руки…
А так насправді? Чи воно важливе –
Щуряче копирсання метушливе?

*   *   *

Наше життя складається з деталей, 
На перший погляд – 

зовсім незначних. 
Вони затягують нас далі й далі 
У світ речей і зайвих, і пустих. 

Ми акцентуємось на модних шматах, 
Кар’єрах, хатах чи автомобілях… 
А хтось – на золоті та діамантах, 
Хтось – на крутих айфонах 

та мобілах. 

Ми робимо своє життя комфортним, 
Застелюємо дім свій килимами. 
Та дещо залишається за бортом: 
Усе хороше, що було із нами. 

Довірливі розмови, мамина рука,
Напрочуд ніжна, хоч шорсткі 

долоні, – 
І очі батькові, і по щоці сльоза, 
Та іній пережитих днів на скронях. 

Вони пішли, немає звідти вороття, 
Не поговорять з дітьми, як бувало,
Не захистять, і не порадять... 

Забуття
Не допускайте в серце. 

Це ж так мало…

*   *   *

Мовчу. Навіщо ці зайві слова,
Коли й так усе зрозуміло:
Я приречена жити сама
Життям своїм чорно-білим.

Ніде дітись – я так живу
У натовпі з тисяч облич й очей:
Навпомацки в ньому пливу, 
Натикаюсь на сутність речей. 
 
Чи її розумію – не знаю. 
Хочу вірити в долі знак.
Інтуїція ж відчуває:
Все навколо якось не так.

Я не бачу жодного сенсу
Говорити порожні слова:
В цьому світі стає напівправдою 
Навіть Істина наша свята.

 • Ïàì’ÿòàéìî ñâîþ ³ñòîð³þ

ÇÀÁÎÐÎÍÅÍ² ÇÎÍÈ 
Ó Â²ÍÍÈÖ²
80-ð³÷÷ÿ á³ëüøîâèöüêîãî òåðîðó â Óêðà¿í³

У 2017 році сповняється 80 років пам’яті невинно убієнних кому-
ністично-московською імперією у Вінниці. В’язниці були пере-

повнені «засудженими без суду ворогами народу» і ніхто із заарештованих 
не почувався до будь-якої провини, рідні цілими днями вистоювали перед 
мурами в’язниць, в своїй наївності писали листи до Сталіна, щоб допоміг 
звільнити невинних. 

Від 24 по 26 серпня 1943 року (в період німецької окупації) у трьох 
місцях Вінниці розкопано 91 масову могилу, де виявлено 9432 трупів, се-
ред них 196 жіночих. 679 з них ідентифіковано за національністю і соці-
альним станом: 490 українців, 28 поляків, 54 колгоспники та декілька 
колгоспних робітників, 92 службовці, 183 представників інтелігенції, 
34 священики та 17 священиків з Калинки, які там працювали лісорубами. 
Судячи по одежі, решта ідентифікованих тіл належали робітникам і селянам. 

Населення України 1936, 1937, 1938 років зазнало великих страхіть 
большевицького терору. Вночі до хати під’їжджав «чорний ворон», в за-
криту машину НКВД забирали людей і вони зникали. Мільйони невинних 
українців зазнали репресій і смерті. Агенти НКВД вночі проводили обшук, 
наказували збиратись і арештовували як «ворога народу». Страшна хвиля 
арештів, катувань і вбивств тривала до початку Другої світової війни. Рід-
ні отримували інформацію, що їх родичі засуджені на 10 років без права 
листування і вислані за межі України в Сибір, Урал або на Нову Землю. 
Насправді смертна розправа відбувалась у Вінниці, без суду та вироку. Їх 
тіла пізнавали серед вбитих у Вінниці. 9432 тіл розкопано у фруктовому 
саду на цвинтарі, що на Літинській вулиці, та у Парку культури і відпо-
чинку. Над тілами невинних жертв, закатованих НКВД, спорудили роз-
важальні майданчики та кімнату сміху.

Перші масові могили розкрито на західному передмісті Вінниці на 
правому північному боці Літинського шосе в саду площею 60 на 1000 мет-
рів. В 1937-1938 роках цю площу зайняло ГПУ-НКВД, обвело її тримет-
ровим парканом, начебто для військових тренувань з стрільби. Там роз-
копано 34 ями, з яких витягнуто 5644 тіл. 

На старому цвинтарі, що на лівому боці Літинського шосе, 600 метрів 
від центру Вінниці, також була ділянка, оточена високим парканом. Тут 
знайдено 42 могили, з яких викопано 2405 жертв.

Треті масові поховання були близько до цвинтаря через Літинське шосе 
в Парку культури і відпочинку, який північно-східною частиною прилягав 
до в’язниці НКВД. Там відкопано 13 могил з кількістю жертв 1383. Над дво-
ма могилами був влаштований майданчик для танців, а над однією – «кім-
ната сміху». “Гуманна” комуністично-більшовицька влада подбала, щоб 
люди танцювали і сміялися над похованням замучених земляків та рідних.

В той же час, коли відбувалися масові арешти і вбивства, органи НКВД 
давали інформацію рідним, що ув’язнених відправили до віддалених та-
борів без права листування. 

У Вінниці в «заборонених зонах», оточених триметровими дошками, 
що були під постійною охороною НКВД, в глибоких триметрових ямах 
лежало 9432 жертви, вбитих без суду і присипаних землею. Всіх їх таємно 
знищили без будь-якої вини.

Гестапо зацікавилося забороненими зонами після того, як хтось по-
відомив, що там знайшли труп людини. Під керівництвом судового екс-
перта Вінниці, лікаря Дорошенка та колишнього професора Краснодар-
ського університету Малініна почалися розкопки двох могил. Викопано 
понад 200 тіл. 1943 р. була створена окрема судова лікарська комісія, що 
взяла на себе обов’язок подальших розкопок. Щоб це мало міжнародне 
значення, запросили з нейтральних країн кореспондентів, серед яких був 
і українець з Америки Антін Драган. Згодом він написав детальні спогади 
«Пам’ятаймо про Вінницю». Там, зокрема, було відзначено, що «страшна 
хвиля арештів, що тривала аж до вибуху Другої світової війни, ледве чи 
залишила в Україні одну родину, яка не принесла б жертву большевиць-
кому молохові». 

 Розкопками керувала міжнародна судова лікарська комісія в складі 
вже названих українця Дорошенка з Вінниці, росіянина, професора Малі-
ніна з Краснодарського університету, а також Зенон (Бельгія), Михайлова 
(Болгарія), Пезонек (Фінляндія), Дювуар (Франція), Каццаніга (Італія), 
Поортен (Голандія), Біркел (Румунія), Хегквіст (Швеція), Кресек (Словач-
чина), Орсоз (Угорщина). Факт, що проведення експертизи відбулося під 
час німецької окупації не менш злочинними і жорсткими нацистами, не 
знімає вини за злочин у Вінниці з комуністичної верхівки влади. Незва-
жаючи на всі труднощі воєнного часу і проблеми комунікації, до Вінниці 
прибували тисячі українців, з намаганням розпізнати своїх рідних – бать-
ків, синів, дочок.

На похороні закатованих жертв єпископ Вінницький Преосвящений 
Григорій сповістив, що „на тих священних могилах мали намір побудува-
ти величавий храм-пам’ятник у подарунок для замучених. Дякуючи щедрій 
руці нашого народу, вже зібрано більше, ніж потрібно для цієї споруди». 
Але видно не судилося... 20 березня Вінниця була визволена Червоною Ар-
мією. В 1944 році визволення від нацистів принесло нові жертви. Масові 
могили знову були заповнені українськими жертвами комуністичної влади.

23 березня 1944 р. мешканці Вінниці згідно наказу зібралися біля місь-
кого парку для спеціальної перевірки документів. Комісар Рапапорт, по-
казуючи на порожні ями, що залишилися після видобуття з них тисяч тіл 
розстріляних у 1937-1938 роках, запитував, хто знаходив тут своїх родичів. 
Людей оточили. Комісар за довгим списком викликав людей. За його на-
казом «по ворогах революції і зрадниках батьківщини – вогонь!» – роз-
стріляно понад сто осіб – то були переважно жінки. Чоловіків кинули на 
фронт, де вони без зброї «спокутували свою провину» в боях з німцями 
біля Держані, Летичева, Межибожа, Кам’янця-Подільського. Сумна доля 
їх спіткала і в час окупації, і після „визволення”.

Не забуваймо про злочини у Вінниці!
Зиновія СЛУЖИНСЬКА, 

Марта ВАСИЛЬЄВ, 
члени УЛТ
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З малих років я чула розповіді по 
манд рівки по Карпатах – у тата 
були військові карти, по яких він 
пройшов усі наші гори. Тільки піз-
ніше я зрозуміла, що це було вдале 
поєднання наукових досліджень, 
відпочинку і пізнання карпатсько-
го краю. Підсумком досліджень 
стала кандидатська дисертація 
«Деякі особливості обміну йоду 
при зобній хворобі» (1953) від ка-
федр шпитальної терапії і біохімії. 
Властиво, це було з’ясування еті-
ології та патогенезу прикарпат-
ського ендемічного зобу. Після 
захисту дисертації тато продовжував досліджувати зобну 
хворобу – результатом чого стала докторська дисертація «Клі-
ніко-експериментальні основи профілактики і лікування ен-
демічного зобу у Львівській області» Однак, через політичні 
переслідування родини він її не був допущений до захисту. 
Том цієї праці зберігається у родинному архіві… 

Ідеальний музичний слух тата посприяв у становленні 
його як кардіолога – мама завжди жартувала: «Ти працюєш 
вухом». Але кардіологія - це не тільки вислуховування паці-
єнта. Тато зайнявся роботою над створенням першого елек-
трокардіографа. До цього проекту були залучені спеціалісти 
нашої політехніки. У родинному архіві є фото випробувань 
першого електрокардіографа. Робота з кардіологічними па-
цієнтами мала своїм вислідом організацію першого спеціалі-
зованого інфарктного відділу в умовах клініки шпитальної 
терапії . 

Проте і ендокринологію тато ніколи не полишав. Будучи 
вже на пенсії, досліджував феномен глікозиляції (не фермент-
ного приєднання глюкози до білків) в домашній біохімічній 
лабораторії. Одне приміщення нашого будинку було відведе-
но під цю лабораторію – там тато проводив експерименти з 
глікозиляції та деглікозиляції, та, на превеликий жаль, опу-
блікувати результати своєї праці не встиг. У цій же лаборато-
рії тато проявляв і друкував фотографії. Любов до світлин та 
прозірок мала велике значення у його роботі – усі лекції тата 
завжди супроводжувалися демонстрацією прозірок. Крім то-
го, походи в Карпати і любов до фотографії – це величезний 
архів панорамних знімок Карпат.

Тато був нагороджений медаллю «Ветеран праці» Після 
виходу на пенсію він продовжував консультативну і наукову 
роботу, спілкувався з колегами, вчив мене. Помер 16 грудня 
1991 року. Похований у родинному гробівці на Личаківсько-
му цвинтарі. Коли я думала над тим, який зробити напис на 
могилі, то врешті вирішила написати «ЛІКАР», бо саме в 
цьому тато проявив себе якнайповніше.

Із споминів доцента Всеволода ЧУМИ

То було в 1960 або в 1961 році, коли я був студентом 
п’ятого чи, може, вже й шостого курсу. 

Завідувач кафедри шпитальної терапії доцент І. Мар-
ков наприкінці лекції оголосив, що можна записатися до 
гуртка для поглибленого вивчення ЕКҐ і що той гурток 
буде вести доцент Степан Романович Барвінський. 

Як тільки я почув, що заняття буде проводити доцент 
Барвінський, та ще й з ЕКҐ – відразу вирішив вибрати 
саме той гурток. 

Вже за кілька занять ми по-справжньому зрозуміли і 
навчилися, як треба описувати і як оцінювати електро-
кардіоґрами. Пригадую , як після закінчення занять гурт-
ка на підсумковому заліку мені потрапила електрокар-
діоґрама, з якою я не міг собі дати ради… Коли прийшла 
моя черга, сідаю коло стола, напроти Степана Романо-
вича, ну і признаюся, що таки не знаю, що то є… 

А доцент на те: 
– А що ви міряли (бачив, як я щось вимірював на тій 

ЕКҐ) і що дістали?
– Та, кажу, віддалі між зубчиками R-R неоднакові…
– Ну то що?
Тоді мене „осяяла думка”:
– То, певно, миготлива аритмія?
– Очевидно, ствердив Степан Романович.
Так я „здав” той залік, а електрокардіоґрафію ще біль-

ше полюбив і надалі нею займався 
До слова, доцент Барвінський, як і його колега доцент 

Мартинів, міг досконало оцінити ЕКҐ ще й тому, що добре 
знав будову і функціонування ЕКҐ-апарата (вони, на від-
міну від більшості теперішніх, вміли виявити хиби, котрі 
виникали при записуванні ЕКҐ і самі вміли їх усунути). 

Восени 1961-го я почав працювати в Сколівській ра-
йонній лікарні (згодом вона називалася „Стрийська ра-
йонна центральна лікарня в м. Сколе”) спочатку лікарем, 
а невдовзі – завідувачем терапевтичного відділу та, за-
одно, і районним терапевтом. В той час до нас належа-
ло понад десять дільничних лікарень і одна районна, в 
Дашаві. То ж, крім хворих зі Сколього і цілого Стрийсько-
го району, які самі зверталися, не раз присилали пацієн-
тів з тих лікарень. І далеко не всі „випадки” були прості…

Не треба казати, що я майже нічого не знав і не вмів – 
то ж треба було терміново вчитися, бо хворі і їх хвороби 
не чекали… 

І для мене, і, очевидно, для хворих було великим 
щастям, як до Сколього кожних два тижні приїжджав до-
цент С. Барвінський. 

Степан Романович приїжджаючи на два-три дні, все 
заходив до нашого терапевтичного відділу та погоджу-
вався (ніколи не відмовляв) проконсультувати кількох 
хворих з незрозумілими діагнозами. 

Мій тато – Степан Романович Барвінський, точніше Сте-
фан Барвінський – народився 6 липня 1917 року у відомій 
львівській родині Барвінських. Його тато був інженером і 
художником, а мама Стефанія (з Лойванюків, дочка декана 
Заліщик на Тернопільщині) також за покликанням була мист-
кинею. Вони мали відповідну освіту – вчилися у Краківській 
художній академії. Від дитинства батькові прищепили любов 
до мистецтва у всіх його проявах, особливо до образотворчо-
го мистецтва і музики. Дідо Роман мав також політехнічну 
освіту, відтак працював інженером у Львівському залізнич-
ному депо. Батьків дідусь Олександр був відомим галицьким 
культурно-просвітним діячем, одним із засновників «Просві-
ти». Мій стрийко Олександр був лікарем-педіатром, організа-
тором «Порадні матері», одним із перших застосував профі-
лактичну вакцинацію д-ра Фридмана. На жаль, він був 
репресований у 1947 році, а повернувшись через 10 років з 
тюрми, помер. Жорстоко репресованим був і ще один батьків 
брат Василь – знаменитий український композитор. До речі, 
його дружина Наталя була дочкою Дитячі роки тата проходи-
ли у складний військовий і революційний період 20-х років – 
тато розповідав свої враження – ці події врізалися йому в 
пам’ять. Відмінне навчання в Академічній гімназії тато по-

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè – ïîñòàò³

«Ë²ÊÀÐ ÑÒÅÏÀÍ ÁÀÐÂ²ÍÑÜÊÈÉ
Виповнилося 100 років від дня народження відомого лікаря, науковця, Почесного члена УЛТ у Львові доцен-
та Степана Барвінського. Споминами про свого тата поділилась Анна Барвінська, яка є доцентом кафедри 
загальної хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького. Вона також надала для публікації спогади про ювіляра його 
учня, доцента ЛНМУ ім.Данила Галицького,відомого лікаря Всеволода Чуми, які він у свій час передав їй.
Отже, розповідає пані Анна Барвінська.

єднував із захопленням музикою, тенісом і шахами. Любов 
до музики залишилася у нього на ціле життя: вдома зберіга-
ється велика колекція платівок з записами класичної та укра-
їнської музики. У тата в кабінеті завжди звучала музика, ме-
ні чомусь врізалося в пам’ять прізвище композитора 
Брукнера, спочатку платівки, а потім записи на магнітофоні. 
До речі тато мріяв бути музикантом, уявляв себе диригентом, 
бо мав надзвичайний музичний слух і феноменальну пам’ять. 
У майбутньому це стало дуже помічним для успішної реалі-
зації лікарської професії. Лікарем батько став тому, що на 
цьому настояла його мама. До речі, коли я закінчувала школу, 
тато не хотів особ ливо втручатися у мій вибір і рекомендував 
мені біологію або фізику; про медицину настояла моя мама і 
тато навіть жартував, що питання про вступ до медичного 
вузу в родині вирішують мами. З часів гімназії тато вивчив 
німецьку і польську мови, а також класичні греку та латину. 
Далі самотужки англійську, на рівні читання зі словником він 
володів чеською, словацькою, італійською і французькою. Це 
забезпечило йому доступ навіть у часи залізної завіси до іно-
земних наукових праць. У нас вдома залишилася велика ко-
робка фотоплівок із сфотографованими статтями з іноземних 
журналів, і не тільки медичних. Навіть у радянські часи, ко-
ли вивчення іноземних мов «не стояло у пріоритетах», тато 

займався зі мною польською і англійською. Щоб мені 
було цікавіше, а водночас щоб забезпечити мені за-
гальну освіту, впродовж всього мого дитинства тато 
читав мені на польській мові про подорожі, археоло-
гічні відкриття. До речі і молитви мене навчив також 
тато. 

Університетські роки тато завжди згадував, як щось 
особливе, цитував професорів Парнаса, Чарнецького, 
Собчука – ці прізвища пам’ятаю з дитячих років. На 
жаль завершення навчання в університеті співпало з 
другою світовою війною – періодом, про який тато не 
любив говорити. Загалом тато ніколи не розповідав 
про своє життя під час війни й у післявоєнний період, 
коли нашу родину переслідували. Говорив тільки «бу-
ло складно, жили бідно». 

Ще з університетських років тато цікавився науко-
вою роботою. І була у тата ще одна любов – Карпати. 

З тих консультацій користали не тільки пацієнти, але – 
не менше – і я, бо при тому можна було багато навчити-
ся – треба було тільки вловлювати і потім – вдома, з 
книжками, - все, що сказав доцент Барвінський, остаточно 
засвоїти.

Серед інших своїх помилок, які виявлялися під час 
таких консультацій, пам’ятаю, як я не почув класичного 
тричленного ритму перепілки в одного пацієнта і доцент 
Барвінський делікатно мені підказав, на що звернути 
увагу при аускультації…

Якраз тоді доцент Барвінський почав збирати мате-
ріал для докторської дисертації. За підтримки тодішньо-
го голови облвиконкому С. Стефаника (сина Василя 
Стефаника) йому вдалося з’організувати наукову екс-
педицію для вивчення ендемічного вóла в Сколівському 
районі (тепер кажуть „зобу” – хоча такого слова в 11-том-
ному академічному словнику української мови нема, є 
тільки „воло”…). 

Невдовзі до нашої лікарні привезли цілу лабораторію 
разом з лаборанткою. Періодично приїжджали доценти 
(тоді ще доценти) П. Подорожний і В. Виговський. Оче-
видно, вони при тому також могли „робити науку” (і зро-
били).

Пам’ятаю, доцент Барвінський тоді з’організував де-
кілька великих експедицій до Верхнього і Нижнього Си-
ньовидного, Урича, Підгородець, Козєвої, Оряви, Оряв-
чика, Сможа та ще кількох віддалених сіл, де тоді були 
ще „курні” хати (без коминів). 

В тих експедиціях головну ролю відігравали студен-
ти-практиканти Львівського медичного інституту. Оче-
видно, перед тим Степан Романович надзвичайно де-
тально їх проінструктував (Він, як і більшість з Його 
покоління, не вмів робити як-небудь). Зрозуміло, що 
доцент їхав з ними (а їхали у кузовах вантажівок) і там, 
в селах, ходив зі студентами від хати до хати, вишукую-
чи людей зі збільшеною щитоподібною залозою, а сту-
денти записували всі дані до відповідних, солідно опра-
цьованих, анкет. 

Згодом студенти з захопленням розповідали, як було 
цікаво і, разом з тим, весело проводити ті огляди з до-
центом Барвінським. Напевно, донині більшість з них 
пам’ятають ті експедиції і практику в Скольому…

До речі, тоді досить несподівано виявилося, що час-
тота вóла у сусідніх селах - Верхньому і Нижньому Си-
ньовидному – значно відрізнялася. Лаборанти виявили 
різний вміст йоду у воді тих сіл, і ті відмінності корелю-
вали з частотою патології щитоподібної залози.

На превеликий жаль, каґебісти так і не дали змоги 
Степанові Романовичу докінчити і захистити докторську 
дисертацію (так само, як і д-р Ярославі Криштальській, 
відомій, більше того, славній у той час, лікарці-рентґе-
нологу). 

До речі, коли нові керівники медичного інституту фак-
тично усунули доцента Барвінського від викладання 
ендокринології (розповідав мені, що запропонували 
скласти і опрацювати всі програми для курсу ендокри-
нології – а потім, так виглядало, могли „показати на две-
рі”, бо вже надходив пенсійний реченець – тоді Степан 
Романович вирішив подякувати – і сам пішов…) Відтоді 
нема до кого звернутися з складнішими випадками ен-
докринопатій… То відзначав ще професор Мартинів, 
подібне говорив і про професора Проніва – невропато-
лога, який, як і доцент С.Барвінський, був фахівцем ви-
сокого рівня... 

При спілкуванні з доцентом Барвінським я все до-
тримувався певного „дистансу”, хоча не можу сказати 
що Він був надто строгий чи неприступний… Ні, просто 
Його, як тепер кажуть, аура – аура справжнього Лікаря, 
Вченого, зрештою члена славної родини Барвінських – 
зобов’язувала до глибокої пошани…

Якось – а було то десь, напевно, в 1963 чи 1964 ро-
ці, вліті (тепер кажуть: „влітку”), – після того, як Доцент 
проконсультував кількох хворих, ми вийшли на подвір’я 
сколівської лікарні і сіли на лавці, Степан Романович 
каже:

– Колєґо, вам треба далі вчитися...
Я запитав: 
– А до кого Ви б радили поїхати вчитися?
І тоді Степан Романович назвав доцента Степана 

Мартиніва і пообіцяв, що поговорить з ним. Так воно і 
сталося – і дальший мій життєвий і професійний шлях 
був пов’язаний зі Степаном Михайловичем. 

Саме тому, вважаю доцента Барвінського своїм першим 
клінічним Вчителем і саме Йому завдячую надзвичайно 
цінними порадами на перших кроках моєї лікарської 
праці в Сколівській лікарні – під час консультування хво-
рих, при обговоренні різних питань медицини. 

Саме Йому завдячую подальший вибір життєвого 
шляху…

Одного разу, а було то ще в Скольому, я запитався, 
чому Степан Романович не купить собі якесь авто. На 
те Він напівжартома відповів, що на то не може собі по-
зволити, бо перед тим, як їздити, мусів би розібрати то 
авто, а потім зібрати і аж тоді вже міг би їздити, а на те 
не має достатньо часу. І то була правда – як правдивий 
науковець, так само, як і професор С.Мартинів, Він вва-
жав, що має знати будову всіх частин авта – і аж тоді 
зможе ним керувати. Подібно, про те я вже згадував, 
було і з електрокардіоґрафом.

Зрідка приходив Степан Романович до свого колеги – 
Степана Мартиніва (з часів, коли вони разом працювали 
на кафедрі професора Мар’яна Панчишина). Приємно 
було бачити, як вони розмовляли. Напевно, не раз зга-
дували свої молоді роки...
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Цього року львівська медична спільнота відзначає дві 
пам’ятні дати, котрі пов’язані із іменем Фелікса (Щас-

ного) Сельського – 165 років від дня народження та 95 років 
від дня смерті. З цієї нагоди в музеї історії медицини Гали-
чини імені Мaр`яна Панчишина відкрито книжкову виставку 
де представлено матеріали про життя та наукову діяльність 
вченого. 

Народився майбутній лікар в родині Станіслава та Юлії 
Сельських 2 грудня 1852 року в селі Колодниця Стрийського 
повіту на Львівщині. Навчався в Дрогобицькій гімназії, де 
познайомився з Іваном Франком. Закінчивши гімназію в 1872 ро-
ці, вступив на медичний факультет Віденського університету. 
Тоді ж заангажувався в роботу українського студентського 
товариства «Січ», де провадив бібліотеку товариства та брав 
участь у приготуванні українською мовою популярного під-
ручника з анатомії. У 1875 році очолив студентське товариство 
«Січ». Помешкання Сельського у Відні стало місцем контак-
тів молодих радикалів із Галичини з соціалістом Михайлом 
Драгомановим, який перебував у Женеві. Пропагандистська 
література, фінансова підтримка передавались із Швейцарії 
до Львова, а далі до Києва та Харкова, де був налагоджений 
контакт з Пантелеймоном Кулішем. 

У 1876-1877 рр. під псевдонімом Іван Бойчук друкував 
свої статті в молодіжних львівських часописах «Правда» і 
«Друг», брав участь у приготуванні до друку політичного 
часопису «Громада», але він був закритий тогочасною владою. 
Співпрацював також із русофільським товариством імені Ми-
хайла Качковського. 

Червень 1877 року, коли за політичну діяльність були за-
арештовані І. Франко, М.Павлик, Сельський також був заареш-
тований за свої закордонні контакти і перевезений до Львова. 
Поліція знайшла листи М.Драгоманова, за що його звинува-
чено в приналежності до нелегальної комуністичної органі-
зації. У січні 1878 року був засуджений у груповому процесі 
(Львів) до місячного ув`язнення, яке відбув з 7 вересня до 
7 жовтня 1878 року. З цієї причини на певний час був виклю-
чений із товариства «Просвіта». Після виходу із тюрми про-
довжив свою діяльність, публікував статті в літературно-по-
літичному часописі «Громадський Друг».

У 1879 році повернувся до Відня. Тоді ж, як керівник «Січі» 
ініціював її об’єднання із русофільською студентською кор-
порацією «Основа», що було дуже критично оцінено галиць-
кими українськими радикалами. Окрім того, Франко звину-
вачував його у байдужості до справ земляків. 

Одночасно із політичною діяльністю продовжував навчан-
ня на медичному факультеті. 1 грудня 1880 року отримав 
диплом доктора медицини та був скерований на акушерсько-
гінекологічну практику у Віденську клініку Рудольфа Хробака. 
По її завершенні отримав посаду асистента у відомого про-
фесора Карла Рокітанського в шпиталі Марії-Терези у Відні.

1884 рік, Сельський по-
вертається у Галичину, осе-
ляється у Львові, отримує 
посаду асистента відділу 
жіночих хвороб загального 
шпиталю та вступає у Това-
риство Галицьких лікарів. 
Через рік розпочинає прова-
дити приватну практику у 
Львові. У 1886 році з групою 
львівських лікарів брав участь в організації та відкритті Львів-
ської безкоштовної амбулаторії, у 1899 році перейменованої 
на Загальну Поліклініку, де впродовж багатьох років провадив 
акушерсько-гінекологічний практику.

Окрім широкої приватної практики, Фелікс Сельський не 
менш успішно займався науковими дослідженнями у акушер-
стві та гінекології. З 1886 по 1898 роки опублікував низку 
наукових праць українською, польською та німецькою мовами 
на сторінках різних часописів: «Centralbalatt fur Gynakologie», 
Wiadomości Lekarskie», «Przegląd Lekarski», у «Збірнику сек-
ції математично-природописно-лікарської комісії наукового 
товариства імені Т.Шевченка». Проблематика його статей 
стосувалась переважно оперативних методів лікування різно-
манітної патології матки. У публікаціях українською мовою 
почав використовувати переклад свого імені Фелікс, як Щасний.

Заслуговують на увагу його праці стосовно операцій влас-
ної модифікації при випадінні матки, детально розробляв по-
кази до операційного лікування неправильного положення 
матки, впроваджував нові гінекологічні методики, наприклад, 
електроліз. Окрім того, був автором різноманітних модифі-
кацій гінекологічних пристроїв та конструював власні інстру-
менти, серед яких шприц для внутрішньоматкового введення 
ліків, яким користуються в лікувальних закладах дотепер. 
Також опрацював покращену версію лікування випадіння 
матки методикою шведського фізіотерапевта Тюре-Брандта. 
Та найціннішою його роботою вважається стаття про механі-
ку нормальних і патологічних змін в положенні матки (1897). 
Був відмінним хірургом: на V з’їзді Лікарів та природознавців 
у Львові (1888) демонстрував операцію перинеопластики. 

Впродовж життя Ф.Сельський поєднував свою професійну 
діяльність з громадсько-політичною роботою. З 1889 року він 
член товариства «Народна торгівля», з листопада 1895 до 1908 – 
голова правління. У 1891 р. за рішенням Русько-україн ської 
радикальної партії ввійшов до складу комітету для опрацю-
вання програми суспільної освіти, у грудні 1892 р., як дові-
рена особа радикалів, був обраний членом відділу «Просвіти». 
З 1897 р заступник голови математично-прородописно-лікар-
ської секції НТШ, з 1898 по 1901 – її голова. Був співавтором 
української медичної термінології. 1898 р член Наглядової 
Ради страхового товариства «Дністер». Цього ж року Сель-
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ського було обрано депутатом міської ради (радним), де пра-
цював у медичній комісії порядків і здоров`я, а також як член 
комітету міського закладу сиріт імені Франца Йосифа.

3 червня 1899 року його обрано дійсним членом НТШ. 
26 грудня 1899 р. на з`їзді Української Соціал-демократичної 
партії (УСДП) у Львові Сельський обраний до Широкого На-
родного Комітету цієї партії. 

1899 р. Сельського було обрано заступником голови львів-
ської секції Товариства Галицьких Лікарів, у 1900 – її головою. 
Із групою лікарів у 1906 р. став засновником та видавцем 
органу Товариства Галицьких Лікарів «Львівського лікарсько-
го тижневика» («Lwowski Tygodnik Lekarskі»). 

При цьому, у 1907р. стає підписантом відозви до україн-
ської громади у справі захисту та звільнення з-під арешту 
студентів Львівського університету, які виступали за впрова-
дження викладання українською мовою. Палко підтримував 
створення Українського Лікарського Товариства у Львові у 
1910 році.

1913-1915 рр. був номінований до Найвищої Ради Здоров`я 
у Відні. Окрім того, за заслуги у розбудові лікарської справи 
( 1913 р.) нагороджений орденом Франца Йосифа.

1914 року Сельський вийшов на пенсію та оселився в 
своєму величезному (133 га) маєтку Вигодівка, що біля с. Вит-
виці Долинського повіту. Будучи чудовим лікарем, лікував 
селян, допомагав жінкам, особливо під час патологічних по-
логів. Вчений ділився своїм досвідом з тими, хто мав нахил 
до медицини, роздавав їм медичну літературу. З 1919 року 
Сельський обійняв посаду повітового лікаря у Болехові. До 
останніх днів підтримував стосунки з провідними українськи-
ми церковними та світськими діячами.

20 травня 1922 року перестало битись палке серце цієї 
людини. Поховано Фелікса Сельського у спеціально збудованій 
каплиці біля власного будинку. На жаль, під час ІІ світової вій ни 
при відступі німців будинок згорів дотла, а совєти зруйнували 
капличку й викинули останки Сельського із розореної моги-
ли. На даний час місце перепоховання вченого загубилося.

Фелікс (Щасний) Сельський був непересічною особистіс-
тю: видатний лікар-практик, талановитий науковець, громад-
ський та політичний діяч. Науковий потенціал Сельського, 
безумовно, не був розкритий повною мірою. Сучасники ви-
соко оцінювали фундаментальність, актуальність, новизну 
його наукових праць та необхідність використання у практич-
ній медицині. Ще за життя про його дослідження в царині 
акушерства та гінекології позитивно відгукувались польські 
та німецькі вчені. До сьогодні в повному обсязі не вивчена 
наукова спадщина Сельського.

Політична діяльність Фелікса Сельського для сучасників, 
можливо, буде видаватись суперечливою: починаючи із пер-
ших соціалістичних гуртків, він став членом Української ра-
дикальної партії. Тривалий час був соратником Івана Франка 
та Михайла Павлика. Його активна громадянська позиція 
ставить Ф.Сельського в ряд українських суспільних діячів, 
які зробили свій внесок у справу пробудження свідомості мас, 
перетворення їх на політичну силу.

Олександр КАНЧАЛАБА, директор музею історії 
медицини Галичини ім. М. Панчишина

 Д-р Оксана СТАДНИК, член УЛТ.
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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, ши-
рока 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 пу-
блікувалися статті провідних медиків-українців. На його сто-
рінках сьогодні висвітлюються величні та нерідко невідомі 
широкій громаді сторінки історії вітчизняної медицини, жит-
тєписи її кращих представників, які були не лише блискучи-
ми професіоналами-медиками, а насамперед – українськими 
патріотами, в тому числі активними учасниками геройських 
визвольних змагань українського народу. Ці відомості з ви-
ховною метою було би вельми доцільно поширювати через 
викладачів серед студентів.

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

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

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 ін-
формацією та досвідом підготовки медичних кадрів в про-
цесі до- і післядипломної освіти тощо. Закликаємо вас над-
силати цікаві матеріали, які стосуються висвітлення вказаних 
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 «Укр-
пошти» на будь-який термін. Передплатний індекс 30053. 

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

З повагою, Олег Дуда – Голова УЛТ у Львові

 • Ç ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè

У скіфів, які жили на значній частині території сучас-
ної України впродовж VІ–ІІІ ст. до н.е., було доволі «сер-
йозне» ставлення до медицини. Тих «лікарів», які ста-
вили неправильний діагноз та погано лікували, 
спалювали на багатті.

* * *

Нещодавно археологи знайшли у одній із гробниць 
некрополя неподалік єгипетського міста Луксора протез, 
виготовлений близько трьох тисяч років тому. Ним було 
зпротезовано великий палець та частина стопи жінки. 
Протез, який виглядає досить красиво, виготовлено з 
дерева, він кріпився за допомогою доволі складної сис-
теми ремінців. Дослідники із університету в Базелі вва-
жають, що при користуванні таким протезом людина не 
відчувала дискомфорту, тобто він був досить досконалим 
у функціональному відношенні.

* * *

Найдавнішим у світі зубним пломбам 14 тисяч років. 
При дослідженні пломби, поставленої 13 тисяч років 
тому, було встановлено, що пломбувальним матеріалом 
служив бітум, тобто той природний матеріал, який сьо-
годні застосовують при виробництві асфальту. Під плом-
бою у зубному каналі було знайдено залишки якихось 
рослин, які, можливо, були використані для зниження 
больових відчуттів або ж з метою дезінфекції. 

 • Öèôðà íîìåðà

28 ËÈÏÍß – ÄÅÍÜ 
ÁÎÐÎÒÜÁÈ Ç ÃÅÏÀÒÈÒÎÌ

За даними ВООЗ на гепатит С в Україні хворіє при-
близно 2 мільйони осіб – кожен двадцятий українець! 

На гепатит В страждає також до 2 мільйонів осіб, а вакци-
нуванням від нього охоплено менше 30% дітей, тобто за цим 
показником Україна займає останнє місце не лише у Євро-
пі, а й в Азії.
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В дослідженнях із історії медицини Львівська школа 
займає особливе місце - чи то стосовно дослідження 

діяльності лікарського відділу Львівського університету (ме-
дичного факультету/інституту), становлення та розвитку вузь-
ких спеціальностей, чи, трохи дещо менше, щодо функціону-
вання шпиталів. Тема історії лікарських спілок залишалась 
малодослідженою тривалий час, хоча львівське медичне се-
редовище має багату історію об’єднання у професійні това-
риства. 

Багатонаціональний характер Львова впливав не лише на 
розвиток його культури, а й зумовлював зародження специ-
фічних соціальних відносин між спільнотами, завдяки яким 
львівська громада була достатньо єдиним цілісним організмом, 
незалежно від національної чи релігійної приналежності. 

Якщо в середні віки не існувало системного підходу до 
організації надання медичної допомоги через загальновідомі 
причини, то вже наприкінці ХVІІІ сторіччя в Австрії до цьо-
го питання почали підходити з позиції організації державних 
шпиталів.

На початок ХІХ сторіччя в Галичині практично в кожному 
повітовому місті функціонував загальний шпиталь, метою 
якого було лікування хворих без різниці віросповідання та 
національності. Фахова медична допомога надавалась ліка-
рями, догляд за хворими здійснювався в переважній більшос-
ті сестрами Милосердя. 

Безперечно, до найдавніших державних медичних закла-
дів можна віднести загальні шпиталі в Самборі – 1825 р., у 
Дрогобичі – з 1831 р., у Бродах – 1831, у Коломиї – 1835, у 
Тернополі – 1837, у Станіславові – з 1841 р. 

У Самборі від 1825 року функціонував міський шпиталь, 
з 1867 р. – в статусі загального на 116 ліжок. Догляд за пацієн-
тами здійснювали лікар та сестри милосердя. У 1831 році у 
Дрогобичі міським самоврядуванням було закладено шпиталь 
на 89 ліжок, який до 1890 року розширився до 180 ліжок. 
Перед І світовою війною у лікарні працювало 3 лікарів, до-
глядали за хворими сестри служебниці закону Найсвятішої 
Панни Марії (NPM). Шпиталь у Бродах, який закладено у 
1831 році як міський, отримав статус загального у 1861 р. У 
Станіславові у 1841 році був закладений шпиталь ім. Ерцгер-
цога Фердинанда на 120 ліжок, з часом визнаний загальним. 
У Тернополі у 1837 р. організовано міський шпиталь на 40 лі-
жок, у 1874 р. він отримує статус загального з розширенням 
до 75 ліжок, у 1898 р. збудовано нове приміщення на 92 ліж-
ка та павільйон на 9 ліжок для інфекційних хворих. У Сня-
тині шпиталь було закладено на кошти міськради, у 1898 р. 
для шпиталю збудовано нове приміщення на 54 ліжка, з яких 
12 – для інфекційних хворих.

Окрім того, загальні лікарні були організовані на терито-
рії сучасної Львівської області у Жовкві – з 1844 р., Золочеві – 
з 1847 р., Стрию – з 1848 р., Сокалі – з 1878 р., Перемишлянах – 
з 1897 р., Турці – з 1900 р. На території Івано-франківської 
області це відбулось у Коломиї – з 1835 р., Снятині – з 1847 
року, Долині – 1908 р., а на території Тернопільської області 
у Гусятині – з 1898 р., Заліщиках – з 1838 р., Бережанах – з 
1847 р., Чорткові – з 1910 р., Бучачі – з 1882 р., Підгайцях – 
1873 р.

Як правило, ці шпиталі утримувались за державні або 
міські кошти. Та фонди деяких з них поповнювались і за ра-
хунок доброчинних внесків (у Жовкві), фондів судових та 
поліційних кас (наприклад, у Долині). 

Та однозначно найстарішою та знаковою установою у 
Галичині був Загальний Шпиталь Львова, навколо якого ви-
рувало життя львівської медичної спільноти.

Цей львівський медичний заклад було реорганізовано зі 
шпиталю Боніфратрів ще у 1783 р. 

Боніфратри отримали кошти для будівництва костелу, мо-
настиря та шпиталю у 1659 р. від яворівського старости Яна 
Собєського, котрий з цією метою заснував фундацію. За за-
думом майбутнього короля Польщі у шпиталі мала надаватись 
допомога хворим людям, в тому числі колишнім військовим. 
Будівництво шпитального будинку тривало з 1688 р. по 1693 р. 
(за деякими джерелами – до 1695), а костелу та монастиря – 
продовжувалось в наступні роки. Загальна сума, вкладена в 
будівництво, склала 100 тисяч злотих.

У 1783 р. шпиталь Боніфратрів переведено у приміщення 
Колегії Піярів, яка розташовувалась неподалік. У подальшо-

му, він перетворився у найбільш репрезентаційну лікувальну 
установу Львова – Загальний шпиталь (інші назви: Крайовий за-
гальний шпиталь, Державний загальний шпиталь, у 1940-1959 рр. – 
клініки Львівського медичного інституту), сучасна Львівська 
обласна клінічна лікарня. Старі ж споруди шпиталю Боніфратрів 
в наступні роки зазнали перебудови австрійським урядом з 
метою створення військового шпиталю – від 1785 року до-
тепер.

Загальний Шпиталь Львова до середини ХІХ ст. перетво-
рився на досить потужну установу з добре продуманою ор-
ганізаційною структурою. У 1854 р. шпиталю було надано 
статус крайового, хоча й до цього у ньому отримували медич-
ну допомогу хворі з усієї Галичини. Нове становище вимага-
ло нових підходів, отож було проведено кілька реорганізацій, 
відкрито нові відділення. 

У Львові також функціонував шпиталь Сестер Милосер-
дя святого Вінсента де Поля, в якому працював лікарський 
персонал, щоправда, не на постійній основі. Сестри Мило-
сердя (La soeure de charite) – співтовариства (общини), ство-
рені для доглядання хворих, немічних та осіб похилого віку. 
У Польщі Сестри Милосердя (шаритки), що належали до 
ордену святого Вінсента, з’явились у 1651 році на запрошен-
ня Марії Людвіги, дружини короля Владислава IV. Станом на 
1794 рік вони опікувались 34-ма шпиталями на теренах то-
дішньої Польщі.

У 1714 р. Сестрами Милосердя (Шарітки) було закладено 
монастир та шпиталь святого Вінсента де Поля. За деякими 
джерелами шпиталь був закладений у 1741 р. на кошти Фран-
цішека Завадського з метою лікування та догляду 100 бідних 
хворих. Окрім шпиталю, на території знаходилась невелика 
монастирська каплиця та аптека для власного користування. 
У 1783 році шпиталеві віддано приміщення щойно скасова-
ного монастиря Реформатів із костелом святого Казимира, що 
знаходились поруч. У нових приміщеннях було влаштовано 
сиротинець, названий на честь святого Казимира. У 1870 р. 
Сестер Милосердя було запрошено до роботи у Крайовому 
Загальному шпиталю у Львові. Крім того, були ще приватно 
практикуючі лікарі – не лише у Львові, а й в провінції. 

Дім убогих св. Вінсента де Поля. Листівка – цеголка, 
прибуток призначався Товариству сестер милосердя 

згромадження св. Вінсента де Поля. 1910 р. 

Не останню роль зіграли й процеси формування грома-
дянського суспільства, притаманні Європі в середині ХІХ ст., 
частиною якого було львівська медична наукова громада.

На той час в Галичині створились умови, що привели до 
зростання кількості лікарів, а необхідність оволодівати нови-
ми методами лікування та оперативних втручань давала по-
штовх до кооперації. Вимоги часу диктували свої правила. 
Отже, на порядку денному стало питання організації перших 
спілок, в які почали згуртовуватись лікарі Львова.

В літературі зустрічається згадка про організацію львів-
ських лікарів Medizinische Konversation (Медичні обговорення), 
яке історик медицини Вітольд Зємбіцкі вважав прототипом 
фахового об’єднання, припускаючи, що вона була створена 
ще у 1842 році. 

Та архівні пошуки привели до дещо іншого результату. 
Згідно із інформаційними довідниками вже у 1838 р. 
принаймі 9 львівських лікарів були членами Віден-
ського товариства лікарів (Gesellschaft der Ärzte in 
Wien). 

Згодом, за прикладом Віденського товариства, 
було створено Асоціацію практикуючих лікарів 
Львова (Vereins der Praktischen Aerzte in Lemberg), 
статут якої було затверджено 9 грудня 1845 р. Його 
членами стали приватно практикуючі лікарі Львова, 
лікарі Крайового загального шпиталю та викладачі 
Медико-хірургічних студій. Дехто з них, ставши 
членом львівської асоціації, залишався й у віден-
ському лікарському товаристві.

Львівське об’єднання визначило основним своїм 
завданням навчання лікарів та впровадження нових 
наукових досягнень в медицині. З цією метою на 
засіданнях організовувались покази цікавих клініч-
них випадків, заохочувались написання наукових 
праць та їх друкування у медичних часописах, які 
існували в ці часи.

Сьогодні відсутня інформація, згідно з якою 
можна було б вважати цю спілку попередницею 
Товариства Галицьких лікарів. Але цього й не варто 
заперечувати, оскільки, згідно з архівними джере-

лами, на час створення 
ТГЛ Асоціація практи-
куючих лікарів Львова 
ще існувала. Очевидно, 
що із плином часу спіл-
ка перестала виконува-
ти необхідні функції та 
не відповідала викли-
кам сучасності. Отже 
було прийнято рішення 
створити цілком нове 
товариство.

На початку 1867 р. 
ініціативна група у 
складі Болєслава Гло-
вацкого, Юзефа Міллє-
рета, Августа Носкєвіча 
та Зигмунда Рєґера (Bo-
le sław Głowacki, Jósef Milleret, August Noskiewicz i Zygmund 
Rieger) розпочала роботу над статутом, наприкінці року на-
дійшов імператорський дозвіл. Установчі збори відбулись 
2 грудня 1867 року. Об’єднання було вирішено назвати Това-
риством Галицьких лікарів.

В першому установчому засіданні взяли участь 47 лікарів 
зі Львова та околиць, і саме вони стали ядром майбутнього 
товариства. Із них 38 лікарів (80%) були мешканцями Львова, 
а кожен п’ятий – лікарі Крайового Загального шпиталю у 
Львові. Частина лікарів із нового складу товариства були чле-
нами попередньої спілки – Львівської асоціації лікарів.

Головними напрямками діяльності було проголошено на-
уково-дослідницька та організаційна робота, етичні проблеми, 
фінансова підтримка лікарів та членів їх родин.

За роки діяльності Товариство Галицьких лікарів зазнало 
декілька періодів становлення та розвитку. 

У 1867-1877 рр. функціонувало як Товариство Галицьких 
лікарів (Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich). У 1877 році було 
ухвалено зміни до статуту, згідно з якими ТГЛ поділялось на 
секції. 17 березня 1877 р. відбулось установче засідання Львів-
ської секції, далі були: Золочів (30.05.1877 р.) та Перемишль 
(31.05.1877 р.). До вересня 1877 р. в загальному підсумку 
було створено 16 секцій, згодом їх кількість зросла до 21.

Після реорганізацій 1877 року кожна секція ТГЛ окремо 
обирала голів, секретарів, скарбників. Було створено керівний 
орган – Управлінська Рада (Rada Zawiadowcza), голова якої 
був одночасно головою ТГЛ. 

Згідно з розподілом обов’язків саме Товариство залишило 
собі адміністративну, організаційну та гуманітарні функції, 
серед яких, поміж іншими, були стратегічні питання: вибори 
голови ТГЛ, пропозиції щодо створення Лікарських Палат, 
гуртування галицьких лікарів навколо ідей створення спілок – 
державних лікарів, повітових, гмінних, муніципальних, участь 
в будівництві Лікарського дому тощо. Рішення приймались 
загальними зборами (walne zebranie).

Уся науково-дослідницька діяльність, згідно з прийняти-
ми статутними змінами, велась в секціях. Наукова функція 
ТГЛ полягала в підтримці видавництва медичних часописів.

Третій етап розпочався у 1894-97 роках. Після відкриття 
клінік медичного факультету Львівського університету член-
ство в товаристві набуло багато науковців, які ініціювали 
зміни до статуту. Згідно з ними львівська секція Товариства 
Галицьких лікарів стала окремим осередком під назвою Львів-
ське Лікарське товариство (ЛЛТ) (Towarzystwо Lekarskie 
Lwowskie, TLL) – від 30 листопада 1900 року. Як і попередньо, 
так і надалі – чи то львівська секція, чи Львівське Лікарське 
товариство – ЛЛТ було найбільш активним осередком ТГЛ. 
Його члени плідно працювали над усіма питаннями – і науко-
вими, і організаційними.

У 1908 р. Управлінською Радою ТГЛ було прийнято низ-
ку рішень та змін до статуту, з яких найважливішими були 
приєднання Краківського лікарського товариства (1909) та 
надання ширшої автономії ЛЛТ. 

Таким чином, завершився період реформувань Товариства 
галицьких лікарів. 

Пізніше стратегічних змін до статуту не вносилось, лише 
після І світової війни, зокрема, впродовж 1920 р. товариство 
визначалось зі зміною назви. Серед інших використовувались: 
Польське товариство малопольських лікарів (Polskie Towar-
zystwo Lekarzy Małopolskich), Товариство лікарів колишньої 
Галичини (Towarzystwo Lekarzy b. Galicji); Товариство поль-
ських лікарів колишньої Галичини (Towarzystwо Lekarzy 
Polskich b. Galicji), з 1935 – Товариство польських лікарів зі 
штаб-квартирою у Львові (Towarzystwa Lekarzy Polskich z 
siedzibą we Lwowie). 

Опрацювання звітів засідань ТГЛ та ЛЛТ дозволяє склас-
ти максимально повну та об’ємну картину діяльності товари-
ства, зорієнтуватись в їхніх пріоритетах, оцінити зусилля при 
вирішенні різноманітних проблем, дізнатись про завдання, 
які вони ставили перед собою, про наполегливість у їх вирішен-
ні. Факти свідчать, що позитивні результати організаційних 
ініціатив членів Товариства Галицьких лікарів та Львівського 
Лікарського товариства дуже швидко відчули галицька медич-
на спільнота, медичне наукове середовище та населення краю. 

В процесі дослідження були відкриті невідомі подробиці 
біографій львівських лікарів середини-кінця ХІХ ст. – по-
чатку ХХ-го, кожен з яких був цікавою постаттю як особистість 
і як фахівець. Саме їхня праця, самовідданість, високий ін-
телект, організаційні здібності, евристичне мислення зумо-
вили значною мірою можливість настання усіх звершень та 
успіхів наступних поколінь лікарів. Без них Львів не зміг би 
стати «столицею медицини», а залишився б пересічним про-
вінційним містом.

Оксана СТАДНИК
завідувач оргметодвідділом ЛОКЛ

Колегія Піярів, Крайовий (з 1920 р. – Державний) Загальний шпиталь 
у Львові, сучасна Львівська обласна клінічна лікарня. 

Фото А. Ленкевича. 1932 р. Архівне фото
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17 червня, напередодні професійного свята медиків , на території парку «Високий Замок» відбувся тради-
ційний пробіг «Здоровий лікар – здорова нація», організований Українським лікарським товариством у Львові. 
Він проводився за підтримки ЛНМУ ім. Данила Галицького, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Управління 
охорони здоров’я ЛМР, Ради молодих лікарів Львівщини.

Метою заходу є створення позитивного іміджу сучасного лікаря, який своїм прикладом заохочує громадян 
до здорового способу життя та відповідального ставлення до свого здоров’я. Це свято в першу чергу для ме-
диків, які хочуть бути здоровими і зробити здоровими своїх пацієнтів. Своїм прикладом лікарі різного віку і 
спеціальності переконливо засвідчили, що бути здоровим у нашій країні потрібно кожному! Гаслом забігу було 
«Не біжіть до лікаря! Біжіть разом з лікарем!»

До участі вже традиційно були запрошені лі-
карі та члени їх родин, а також усі бажаючі меш-
канці Львова та області, які ведуть або ж тільки 
розпочинають вести активний та здоровий спосіб 
життя. У цьогорічному забігу взяло участь більше 
120 учасників, в т.ч. більше 20 дітей. Перед про-
бігом для всіх учасників було проведено вимірю-
вання артеріального тиску та пульсу 

 • Íîâèíè ÓËÒ ó Ëüâîâ³

«ÇÄÎÐÎÂÈÉ Ë²ÊÀÐ - ÇÄÎÐÎÂÀ ÍÀÖ²ß» 

 Партнерами заходу виступили Фармацевтична корпорація 
«Артеріум», Фармацевтична корпорація «Юрія-Фарм», Торгова 
марка «Просто добрий хліб», стоматологічна клініка «Акварель», 
магазин товарів для активного відпочинку «Campus».

 Переможцями в забігу на 100 метрів для найменших учасників 
віком до 7 років стали Орест Гавришко, Макар Гавришко та Лука 
Іванців. Серед дітей від 8 до 14 років на дистанції 500 метрів 
першими були Богдан Коновал, Маркіян Гошко та Маркіян Даци-
шин. В основній дистанції на 3 кілометри перемогу серед жінок 
здобули Ольга Носова, Юлія Костельна та Оксана Собко, а серед 
чоловіків - Степан Коновал і Володимир Ханас.

 Також відзначено переможців у різних номінаціях: наймолод-
ший учасник – Олександр Заневич, найповажніший учасник про-
бігу – Анатолій Коляновський, найбільш спортивна родина – ро-
дина Іванцівих.

Подяками від УЛТ у Львові нагороджено: Ірину Микичак - ди-
ректора ДОЗ ЛОДА; Володимира Зуба – начальника УОЗ ЛМР; 
Раду молодих лікарів Львівщини; ЛНМУ ім. Данила Галицького; 
представника компанії «Ранстайл» Ярослава Кондюха; Влодими-
ра Махніцького, президента СК»URAGAN»; доктора Романа Гри-
цевича – депутата Львівської міської ради, громадського діяча; 
доктора Олега Скавиша - багаторазового рекордсмена України та 
світу, а також низку волонтерів

Після забігу відбулось видовищне шоу від спортивного клубу 
«URAGAN», а також показові виступи багаторазового рекордсме-
на України та світу доктора Олега Скавиша – «Тягнизуба».

На завершення свята між учасниками забігу була проведена 
лотерея - розіграш святкової вечері в ресторані «Високий замок».

Власна інформація
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ну та залучення нових членів. Впродовж 2016 року членам 
ГЛК було надано благодійну допомогу у 36 випадках стаціо-
нарного лікування на загальну суму 40 тисяч 658 гривень. 
Також було закуплено та передано працівникам служби по-
ліції охорони, які є найчисельнішим колективним членом ГЛК, 
12 медичних аптечок на суму 1990 грн.

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

Адреса для кореспонденції:
79010 м. Львів, вул. Кармелюка, 3

Управа УЛТ у Львові
Інтернет-адреса УЛТ: www.ult.lviv.ua

e-mail: muzeyult@gmail.com
z.p.masnyj@ukr.net

Тел./факс редакції: 
(032) 276-97-98, моб. 050-22-18-358

Замовлення № 635
Підписано до друку 16.08.2017 р.

Віддруковано у друкарні ЛА «Піраміда»
(генеральний директор – 
Василь ГУТКОВСЬКИЙ)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 529
Передплатний індекс 30053

• Редакція зберігає за собою право 
скорочення і ре да гування тексту

• Відповідальність за достеменність 
інформації несе автор

• Публікації можуть містити думки, що не 
збігаються з позицією редакції

• При використанні матеріалів газети 
«Народне здоров’я» посилання 
обов’язкове

До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

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

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

6.07 – День поцілунку.
8.07 – День  родини.
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

На сьогоднішній день галузь охорони здоров’я постій-
но здійснює пошук і впроваджує відповідні кроки на 

шляху подолання кризової ситуації, в якій опинилась. Проте 
ліки та засоби медичного призначення, які є необхідними для 
діагностики та лікування хворих, закуповуються у більшості 
випадків за рахунок самих пацієнтів. З огляду на зазначене, 
виникла необхідність пошуку додаткових джерел фінансуван-
ня, одним з яких є залучення коштів населення і підприємств 
через благодійні організації – лікарняні каси.

На території Львівщини діє Галицька лікарняна каса (ГЛК), 
яка була створена за ініціативи Українського лікарського то-
вариства у Львові. Головною метою Галицької лікарняної 
каси є покращення рівня забезпечення її членів медикамен-
тами та засобами медичного призначення, постійний контроль 
за якістю наданої медичної допомоги. На теперішній час 
членами ГЛК є сотні мешканців Львова та області. Працівни-
ками ГЛК постійно проводиться просвітницько-інформацій-
на робота щодо популяризації лікарняної каси нашого регіо-

Закликаємо лікарів активно інформувати своїх 
пацієнтів про діяльність галицької лікарняної каси

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÃÀËÈÖÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍßÍÀ ÊÀÑÀ ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ² ÇÄÎÐÎÂ’ß
Відомо, що хво-

роба підкрадається 
до людини несподівано. Ніхто не знає, коли і якою недугою 
захворіє, а тому і не відкладає заощаджень на випадок хво-
роби. Коли ж хтось із сім’ї захворів і доводиться купувати 
ліки, зазвичай грошей під рукою немає. Тоді на допомогу при-
ходять ті кошти, які людина сплачує до Галицької лікарняної 
каси.Тому потурбуйтесь про своє здоров’я завчасно, вступив-
ши до Галицької лікарняної каси!

Ко нтактна інформація щодо благодійної організації 
«Галицька лікарняна каса»: 

Україна 79010, м. Львів, вул. Кармалюка, 3 
тел. (032)276-78-35 з 10 до 18 год., 
моб. 097-603-36-56 (цілодобово) та  099-155-73-32.
e-mail: lvivglk@gmail.com
офіційний сайт: www.lvivglk.com

ПАМ’ЯТІ 
КСЕНІЇ ВЕНДЗИЛОВИЧ

Українське лікарське това-
риство у Львові з глибоким 
сумом сповіщає про відхід у 
вічність на 90 році життя док-
тор Ксенії ВЕНДЗИЛОВИЧ.

 Ксенія Вендзилович про-
жила довге і нелегке життя, 
підкоряла всіх своєю життє-
вою мудрістю та доброзичли-
вістю. Незважаючи на неймо-
вірні післявоєнні труднощі й 
нестатки вона закінчила 
Львівський медичний інсти-
тут, стала висококваліфікованим спеціалістом, одним із пер-
ших ендокринологів у Львові. Ксенія Вендзилович працюва-
ла лікарем більше 70 років. Всю себе віддавала хворим, була 
прикладом турботи, співчутливого ставлення і уваги до ближ-
нього, уособлювала високу шляхетність, порядність, інтелі-
гентність і чесність.

Доктор Ксенія Вендзилович була надзвичайно активним 
членом УЛТ у Львові з перших днів його відновлення. Багато 
років була головою осередку в обласному ендокринологічно-
му диспансері, відігравала непересічну роль в діяльності 
лікарського клубу імені Юрія Липи. 

Ксенія Вендзилович була вдовою відомого архітектора 
Мирона Вендзиловича. В особі покійної відійшла у засвіти 
віддана, жертовна мати, любляча бабуся, вірна приятелька, 
добра, скромна людина. Вона залишила у смутку синів Юрія – 
головного лікаря Львівського обласного ендокринологічного 
диспансеру, Олександра – архітектора, п’ятеро онуків і чоти-
рьох правнуків.

УЛТ висловлює щирі та глибокі співчуття родині покійної 
та поділяє її горе з приводу непоправної втрати.

Добра згадка про Ксенію Вендзилович у всіх, хто знав цю 
шляхетну, християнську особистість, щиру українську патрі-
отку, залишиться назавжди.. Нехай Всевишній полегшить біль 
і смуток її родини, а покійну нагородить вічним щастям у 
небі.

Вічна і славна пам’ять! 

Українське лікарське товариство у Львові
 глибоко сумує з приводу смерті 

доктора медичних наук, професора, 
завідувача кафедри неврології 
ЛНМУ імені Данила Галицького 

 ПШИКА СТЕПАНА СТЕПАНОВИЧА
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким 

покійного.
Вічна йому пам’ять!

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

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ

Основним наміренням є молитва за пацієнтів, 
потребуючих зцілення. 

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

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

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

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

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

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Здійснити передплату можна у кожному 

відділенні «Укрпошти» 
на будь-який термін. 

Передплатний індекс 30053. 
Матеріали до друку просимо висилати 

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

доценту Зеновію Масному 
(+380502218358).

Також оголошується передплата на елект-
ронний варіант газети «Народне здоров’я». 
Вартість передплати до кінця цього року 
становить 2 грн. на місяць. Ви зможете отри-
мувати новий номер щомісячно на Вашу 
елект ронну пошту, починаючи від квітня.

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

Редколегія газети
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