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«Áóäó÷è â³ðíèìè êëÿòâ³ Ã³ïïîêðàòà, áóäüìî óêðà¿íöÿìè!»
(Àêàäåì³ê  Ëþáîìèð ÏÈÐ²Ã) 

Â²ÒÀªÌÎ ²Ç ÑÂßÒÎÌ!

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ 
ñåðäå÷íî â³òàº 

øàíîâíó ôàðìàöåâòè÷íó ñï³ëüíîòó 
³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. 

Äîðîã³ Êîëåãè! Ñï³ëüíî ³ç ë³êàðñüêîþ ãðîìàäîþ 
âè ñòî¿òå íà âàðò³ çäîðîâ’ÿ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. 

Ñüîãîäí³, â ÷àñ íåëåãêî¿ áèòâè ³ç âîðîãîì, âè 
ïîâñÿê÷àñíî äîêëàäàºòå çíà÷í³ çóñèëëÿ äëÿ 

çàáåçïå÷åííÿ íàøèõ âî¿í³â ÿê³ñíîþ 
òà åôåêòèâíîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ. 

 Ç íàãîäè ñâÿòà ùèðî áàæàºìî âàì ì³öíîãî 
çäîðîâ’ÿ òà ïîäàëüøèõ óñï³õ³â 

ó âàø³é áëàãîðîäí³é ïðàö³!

Мужню  силу  хоч  похилить  горе,
Та  не  зломить,  в  підлість  не  повергне;
Так  і  свічку -  хоч  схили  додолу,
Свого  світла  вниз  вона  не  зверне.

«Строфи» із збірки «Мій  Ізмарагд»

2016 Ð²Ê – Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÐÅÂÎËÞÖ²ß Ã²ÄÍÎÑÒ²...
HAPPY END?

Впродовж минувшого літа наша медична, та й не лише 
медична, громада була вражена двома повідомлення-

ми. В одному із них стверджувалося, що заступник міністра 
охорони здоров’я України був затриманий за систематичне 
одержання сотень тисяч доларів від лікарів за дозвіл лікувати 
хворих в одній із донедавна очолюваних ним столичних лі-
карень, а носив йому ті гроші доктор медичних наук, про-
фесор. В іншому повідомленні йшлося про арешт відомого 
львівського лікаря за отримання без будь-якого вимагання чи 
попередньої домовленості у подяку від пацієнта, якого він 
вилікував, 350 доларів.

Водночас із ЗМІ довідуємось про те, що міністр охорони 
здоров’я Фінляндії назвав явною та безумовною корупцією 
існування в Україні окремої лікарні для вищих ешелонів вла-
ди. Водночас довідуємось , що міністра охорони здоров’я 
однієї із прибалтійських країн звільнили з посади за, що він 
посмів позачергово та безкоштовно пройти хірургічне ліку-
вання!

Тепер на всіх континентах, за винятком хіба-що Антарк-
тиди, існує таке зло як корупція. Притягають до відповідаль-
ності за неї навіть діючих та екс-президентів, прем’єрів, мі-
ністрів. Тепер взнаємо, що впродовж тривалого часу лікарський 
колектив платить головному лікарю, який став заступником 
міністра, чималі кошти. Очевидно, що не із власних мізерних 
зарплат, а здираючи їх з пацієнтів. Екс-міністр охорони 
здоров’я О. Квіташвілі, який так і не зміг змінити стан нашої 
медицини, стверджує, що сьогодні в Україні 99% !!! головних 
лікарів обдирають своїх підлеглих, а ті, в свою чергу, хворих. 
Від цього стає моторошно, бо як же так може бути, щоб після 
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, на вівтар якої поклали своє життя 
герої Небесної Сотні, після героїчної та жертовної праці на 
Майдані наших медиків, тисячі їх мовчки та покірно пого-
джувались із тим, що їх людську та професійну гідність бру-
тально топчуть. Чому так є? Звичайно, що серед медиків 
маємо якийсь відсоток ненажерливих здирників, які розгля-
дають свою професію як дійну корову і безкоштовно й паль-
цем не поворухнуть. Але нашим лікарям доводиться платити, 
і не з власної дірявої кишені, насамперед за те, щоб їх, як 
тепер прийнято говорити, не «оптимізували» – тобто не за-
лишили без роботи, бо єдиним реальним результатом безуспіш-
них реформаторських потуг в нашій медицині бачимо лікві-
дацію медичних установ та звільнення медиків (в кращому 
випадку даровану можливість працювати на 0,5 чи 0,25 став-
ки, тобто отримувати місячну зарплату меншу, ніж збирає 
жебрак у людному місці!). Чи не тому гальмуються реформи 
в охороні здоров’я, що злиденна медична маса є своєрідним 
«клондайком» для верхів і як об’єкт для збагачення за рахунок 
поборів, і як об’єкт для демонстрації рішучої боротьби з 
роз’їдаючою країну корупцією. 

Попри всі позитиви, сьогодні маємо різке розшарування 
нашого суспільства – є купка осіб, статки яких стрімко та 
повсякчасно збільшуються, і є народ, зубожіння якого так 
само стрімко зростає. Владоможцям це створює певний ком-
форт, бо постійно турбуючись про хліб насущний, народ не 
контролюватиме роботу влади, не заважатиме їй працювати. 
Заробітна плата українських лікарів нині є найнижчою у сві-
ті і не йде в ніяке порівняння із оплатою праці їх зарубіжних 
колег. Нам не лише проблематично утримувати свою родину, 
оплачувати зростаючі комунальні платежі, а й вдосконалю-
вати свою професійну майстерність. До того ж над кожним 
висить дамоклів меч «оптимізації» та звинувачень у корупції. 
А що вже казати про лікарів-пенсіонерів, які на думку влади 
дуже заважають реформуванню. 

Мізерність оплати праці медиків (як, до речі, і педагогів, 
науковців) дозволяє владі в теперішній час, на підйомі бо-
ротьби з корупцією, стверджувати, що у середовищі медиків 
процвітає корупція. Якщо пацієнт віддячується лікарю за 
якісно проведене лікування, то це не є корупцією. Згідно із 
офіційним визначенням «корупція (від лат. слова «corruptio» – 
підкуп) – злочин, який полягає у прямому використанні по-
садовою особою прав, пов’язаних з її посадою, з метою осо-
бистого збагачення»! То про яку корупцію може йтися у 
випадку, коли пацієнт віддячується пересічному лікарю за 
власною ініціативою? Коли ж йдеться про вимагання лікарем 
грошей від пацієнта чи його родичів, то цей злочин також аж 
ніяк не можна кваліфікувати як корупцію. 
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Â ² Ò À ª Ì Î ! 
Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî 

â³òàº ðåêòîðà Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, äîêòîðà ôàðìà-
öåâòè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà, ÷ëåíà-êîðåñïîíäåíòà íà-
ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê ÁÎÐÈÑÀ ÑÅÌÅÍÎ-
ÂÈ×À Ç²ÌÅÍÊÎÂÑÜÊÎÃÎ ç â³äçíà÷åííÿì ç íàãîäè 
25-ð³÷÷ÿ íåçàëåæíîñò³ âèñîêîþ äåðæàâíîþ íàãîðîäîþ – 
îðäåíîì «Çà çàñëóãè» ² ñòóïåíÿ.

Âåëüìèøàíîâíèé Áîðèñå Ñåìåíîâè÷ó! Âè ñòàëè ïî-
âíèì êàâàëåðîì îðäåíà «Çà çàñëóãè» ³ ç ö³º¿ ÷óäîâî¿ íà-

ãîäè ïðèéì³òü íàø³ ùèðîñåðäå÷í³ ïðèâ³òàííÿ, ñïîâíåí³ ãëèáîêî¿ ëþäñüêî¿ øàíè òà ïîâàãè! 
Î÷îëþþ÷è íàéñòàð³øèé â Óêðà¿í³ ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, Âè äîêëàäàºòå âåëè÷åçíèõ çóñèëü 
äëÿ òîãî, ùîá â³í ö³ëêîì çàñëóæåíî áóâ âèçíàíèé îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ãàëóçåâèõ 
âèø³â, âîëîäàðåì âèñîêèõ ðåéòèíã³â ó íàóêîâîìó ïðîñòîð³ íàøî¿ êðà¿íè ³ çà ðóáåæåì. Âàøà 
äóøåâíà ùåäð³ñòü, ñêðîìí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïðèíöèïîâ³ñòü, âì³ííÿ â³ääàâàòè ñâî¿ ñèëè ñïðà-
â³ ã³äíî îö³íþþòüñÿ íå ò³ëüêè êîëåêòèâîì âóçó òà ñòóäåíòàìè, à é ó âñ³é Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ 
ìåæàìè. Âàìè ïèøàþòüñÿ çà Âàø äàð ðîáèòè äîáðî ëþäÿì, íàäèõàòè ¿õ.

Õàé ìíîæàòüñÿ Âàø³ ë³òà òà äîáð³ ä³ëà, õàé îáåð³ãàº Âàøó äîëþ Ãîñïîäü. Áàæàºìî Âàì 
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà æèòòºâî¿ íàñíàãè íà ìíî-
ã³¿¿ òà áëàã³¿ ë³òà!

Українське лікарське товариство у Львові сердечно вітає голову товариства, доктора медичних 
наук, професора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Андрія 
Базилевича із обранням його президентом Світової Федерації українських лікарських товариств!

Вельмишановний колего! Ваше обрання українською лікарською громадою світу на цей високий 
та почесний пост засвідчує як надзвичайно високу оцінку Вашої особистості, так і вагому роль у 
діяльності СФУЛТ очолюваного Вами УЛТ у Львові. Щиро бажаємо Вам успішної роботи на цій ви-
сокій посаді на благо України, вітчизняної медицини та всієї лікарської громади! 

Відбувся XXVI конгрес СФУЛТ. Детальний звіт про його перебіг читайте в наступному числі нашого часопису.

 • Â³ñò³ ÓËÒ  ó Ëüâîâ³

На своїх чергових засіданнях Головна 
управа товариства  заслухала по-

відомлення про перебіг ХХVІ Конгресу 
СФУЛТ та участь  львівської делегації в 
ньому. Розглянуто  питання біжучої  діяль-
ності, рекомендовано  до прийняття в чле-
ни товариства нових кандидатів. У зв’язку 
з обранням  Голови УЛТ у Львові професо-
ра А. Базилевича  Президентом СФУЛТ,  
виконання обов’язків Голови  до  чергової 
звітно-виборної конференції покладено на 
заступника Голови д-ра Андрія Іванціва.
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консультанти, які допоможуть зо-
рієнтуватися у великій кількості 
назв препаратів, проконсультува-
ти, розібратися із рецептом та 
надати будь-яку іншу професійну 
допомогу. Замовити ліки у аптеках 
«Копійка» можна також за корот-
ким номером 59-00 з мобільного 
телефону.

Найкраще та найбільш об’єк-
тивно про роботу таких роботи-
зованих аптек свідчать відгуки 
відвідувачів. Ось лише один з них.

«Аптека «Копійка», спочатку здивували великою кількіс-
тю ноу-хау. Згодом я оцінила те як швидко, зручно купувати 
ліки самостійно, а коли необхідна додаткова порада, то завжди 
можна звертатися до консультантів. Вкрай потрібно більше 
таких аптек». 

Записав З. МАСНИЙ

Але владоможцям та особам, покликаним боротись із 
справжньою корупцією, цього розуміти не хочеться, бо тоді 
довелося б для оправдання своїх чималих зарплат потурбу-
вати далеко не рядових членів суспільства. До речі, про зар-
плати борців з корупцією. Чомусь вважається що вони повин-
ні бути не в рази, а на декілька порядків вищими за зарплати 
тих, хто рятує життя і повертає здоров’я хворим. Народові 
пояснюють, що такі високі зарплати зумовлені великою від-
повідальністю борців (чи може бути їх відповідальність вищою 
за відповідальність лікарів за життя та здоров’я пацієнтів!?) 
і тим, щоб вони не брали хабарів. Тобто апріорі купується 
чесність борців з нечесністю! Наскільки це само по собі є 
моральним.?! Але і вони, пройшовши люстрацію, тестування, 
перевірки на поліграфах, все частіше виявляються справжні-
ми корупціонерами, про що довідуємось із ЗМІ.

Боротись треба не з корупцією, а з її носіями – корупціо-
нерами всіх мастей і масштабів. На кожну владну посаду 
людей призначають по владній вертикалі. Виборні посади 
нерідко купують за гречку тощо. Чи доводилось чути про 
покарання вище стоячих осіб за невдалі призначення підлеглих, 
яких ловлять на корупційних діяннях, як наприклад нашого 
заступника міністра, або які попросту розвалюють свою ді-
лянку роботи. Кадри вирішують все, в тому числі і ситуацію 
з корупцією. НЕДОСКОНАЛА КАДРОВА ПОЛІТИКА – ЦЕ 
І Є КОРІНННЯ КОРУПЦІЇ. Не виключено, що вона в свою 
чергу теж зумовлюється корупційними діяннями при призна-
ченні на ті чи інші посади – корупціонери породжують ко-
рупціонерів. За свідомі чи несвідомі прорахунки в кадровій 
політиці практично не карають і тому вся боротьба з реальною 
корупцією є мало ефективною. Як тут не згадати про те, як 
Президент ВУЛТ, екс-міністр охорони здоров’я України Олег 
Мусій старався боротись із нав’язаними йому кадрами, за що 
сам поплатився посадою, а не ті, хто ці кадри лобіював. І це 
все після Революції Гідності! Якщо хтось вважає, що є щас-
ливий кінець цього народного здвигу, то він глибоко помиля-
ється – не можна глумитись над гідністю!

Зеновій МАСНИЙ 

ÐÅÂÎËÞÖ²ß Ã²ÄÍÎÑÒ²... HAPPY END?
(Закінчення. Початок на стор. 1)

Аптечний бізнес є одним з найбільш консервативних і 
тому в ньому не так часто можна побачити щось но-

ваторське, високо технологічне. Нещодавно у Львові на прос-
пекті В.Чорновола і на вулицях Володимира Великого, І. Огієн-
ка, а недавно і на вулиці Науковій, з’явились аптеки «Копій-
ка», де впроваджено новітні комп’ютерні та логістичні 
технології, які не тільки цікаві з технічної точки зору, а і 
значно спрощують процес придбання ліків.

Ось що розповіла директор мережі «Аптека низьких цін», 
«Копійка» у Львові пані Ліана Грицюк про аптеки «Копійка». 
У кожній аптеці «Копійка» встановлено зручні крісла, які об-
ладнані планшетами. Покупець без черги і зайвих хвилин 
очікування може ознайомитись із інструкціями до окремих 
препаратів та самостійно сформувати замовлення. Далі за-
мовлення обробляє робот, який швидко і безпомилково знайде 
необхідні препарати на складі, збере їх та видасть замовлен-
ня покупцю.

Для прибічників консервативного підходу до процесу при-
дбання ліків в торговому залі завжди працюють професійні 
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Розпочинаючи свою розповідь 
про Шпиталь ім. Митропо-

лита Андрея Шептицького, його 
адміністратор отець доктор Андрій 
Логін наголосив на тому, що Шпи-
таль є установою, яка вже понад 
століття діє у сфері медичного і со-
ціального служіння потребуючим 
людям, а також здійснює свій вплив 
на формування високих етичних 
стандартів у згаданих сферах, базо-
ваних на християнських цінностях. 

Благодійний фонд – Шпиталь 
імені Митрополита Андрея Шептицького, який традиційно 
називають «Народна Лічниця», – медична установа, засно-
вана 1903 року для надання безкоштовної лікарської допо-
моги незахищеним верствам населення Галичини без різниці 
щодо національної та расової належності, політичних і релі-
гійних переконань тощо. Ініціа тором створення установи був 
відомий лікар Євген Озаркевич. На його заклик відгукнулися 
українські громадські товариства й організації, патріотично 
налаштовані діячі медицини, нау ки, культури, правники, ду-
ховенство. 

На опікуна Лічниці було запрошено Митрополита Андрея 
Шептицького, який не лише прийняв покровительство над 
нею, але й передав та обладнав своїм коштом дім на узгір’ї 
святоюрської гори по вулиці Петра Скарги, 4 (сьогодні це 
вулиця Озаркевича, 4).

На початку 1904 року заклад прийняв перших пацієнтів. 
У 7 кімнатах розмістилися амбулаторні відділи: внутрішніх 
хвороб, дитячий, хірургічний, окулістичний, вушний, дерма-
тологічний. З кожним роком популярність лічниці-амбулато-
рії серед галичан зростала, тож постала нагальна потреба 
побудови повноцінного шпиталю. 1930 року зібрання інтелі-
генції, представників громадських організацій Галичини з 
нагоди 30-тирічного перебування Андрея Шептицького на 
митрополичому престолі, ухвалює, що найкращим пошану-
ванням митрополита буде побудова лікарні його імені.

Спорудження і облаштування шпиталю тривало 8 років. 
У лікарні було 100 ліжок у трьох відділах: внутрішніх хвороб, 
хі рургічному і гінекологічному, а згодом відкрили й дитячий 
відділ.

Шпиталь діяв у такому вигляді до 1944 року. З приходом 
радянської влади кілька років поспіль шпиталь виконував 
функцію лікувальної установи для працівників НКВС. У 
1946 році Шпиталь перетворено на міську лікарню.

В січні 1992 року значними зусиллями УГКЦ та УЛТ у 
Львові Шпиталь відновив свою діяльність як медичний заклад 
із статусом благодійної установи, яка діє від імені курії Львів-
ської Архиєпархії УГКЦ. У грудні 2015 року Благодійну уста-
нову – Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького 
згідно статуту перейменовано на Благодійний фонд – Шпиталь 
імені Митрополита Андрея Шептицького. 

Сьогодні Шпиталь має на меті забезпечити доступ до якіс-
ної медицини та соціальної опіки усім потребуючим такої 
допомоги людям, незалежно від їхнього соціального статусу. 
Таку можливість Шпиталь базує на принципі соціального під-
приємництва, коли заможні пацієнти, обслуговуючись у Шпи-
талі, долучаються автоматично до благодійності. Така модель 

працює від грудня 2015 року в консультативно-діагностично-
му відділенні Шпиталю.

Бюджет лікарні формується з благодійних внесків при-
ватних і юридичних осіб та з проектної діяльності. Внески 
перераховуються на відповідні банківські рахунки. Шпиталь 
не отримує жодного фінансування ні від Церкви, ні від держа-
ви. Собівартість послуг, що їх надає Шпиталь, формується з 
таких складових, як опалення, освітлення, забезпечення ме-
дикаментами і засобами гігієни, оплата роботи персоналу, 
обслуговування та ремонт медичної апаратури.

У консультативно-діагностичному відділенні працюють 
висококваліфіковані спеціалісти:терапевт, кардіолог, невро-
патолог, гінеколог, офтальмолог, отоларинголог, уролог, дер-
матолог, травматолог, фахівець із фізичної реабілітації.

У відділенні проводиться:
• функціональна діагностика: ЕКГ, ЕЕГ, холтерівське (до-

бове) моніторування серця (ХМ-ЕКГ);
• ендоскопічні обстеження: шлунку та кишківника;
• ультразвукові обстеження: органів черевної порожнини 

та нирок, щитовидної залози, судин верхніх і нижніх кінцівок, 
суглобів та кісток, м’яких тканин та лімфовузлів, органів ма-
лого тазу та грудних залоз, сечовидільної системи;

• рентгенографія: кісток, суглобів, носових пазух, черепа 
та органів грудної клітки;

• лабораторні дослідження: біохімічні та клінічні аналізи 
крові та сечі;

• фізіотерапевтичні процедури: електрофорез, УВЧ, маг-
нітотерапія, тубус-кварц, ультразвук, дар’сонваль, електросон 
та інгаляції через небулайзер;

• фізична реабілітація;
• діє маніпуляційна, в якій виконуються маніпуляції при-

значені пацієнту лікарем.
Від грудня 2004 року на базі Благодійної установи Шпи-

талю ім. митрополита Андрея Шептицького почало функціо-
нувати відділення паліативного лікування. Ліжковий фонд 
паліативної допомоги у Шпиталі зростав поступово від 8 лі-
жок у 2004 році до 37 у 2015 році. На сьогодні у паліативному 
відділенні передбачено 37 ліжок цілодобового перебування. 
Є 15 палат, кожна з яких вміщає від 2 до 4 пацієнтів. Усі па-
лати є обладнані функціональними ліжками та протипролиж-
невими матрацами. Добре продуманий план лікарні, зав дяки 

чому більшість вікон у палатах розташовані на південь. Тому 
палати є світлі та теплі, а це в свою чергу створює комфорт і 
затишок. У відділенні паліативного лікування пацієнти пере-
бувають на завершальній стадії життя, отримують цілодобо-
вий медичний супровід; важливими завданнями для персо-
налу є зняти больовий синдром, забезпечити фаховий догляд 
і допомогти гідно завершити земне життя. Надання паліатив-
ної допомоги ґрунтується на принципах доступності, високої 
якості, та наступності з урахуванням основ деонтології, етич-
ного і гуманного ставлення до пацієнтів і членів їхніх родин 
та передбачає регулярний моніторинг стану пацієнта.

Основні засади та складові надання паліативної допомо-
ги: полегшення болю та інших симптомів невиліковної про-
гресуючої хвороби; психологічна підтримка пацієнтів та їхніх 
близьких; духовний супровід пацієнтів з врахуванням їхніх 
релігійних переконань і потреб; забезпечення максимально 
можливого врахування потреб та побажань пацієнтів із неви-
ліковними захворюваннями; надання підтримки та реабіліта-
ційних заходів, які допомагають вести максимально активне 
соціальне життя; забезпечення максимально можливої якості 
життя та гідності паліативних пацієнтів; допомога пацієнтам, 
їхнім близьким та родичам у проведенні необхідних приго-
тувань і підготовка їх до подальших труднощів, пов’язаних 
зі смертю.

Морфологічна структура захворювань, що охоплені паліа-
тивною допомогою у відділенні Шпиталю Шептицького, нас-
тупна: церебро-васкулярні, неврологічні, серцево-судинні, 
онкологічні, ревматологічні та деякі інші.

Догляд за важкохворими, як і вся професійна діяльність 
медичного персоналу, вимагає виняткової психологічної стій-
кості, фізичної витривалості, певних знань і навичок. Тому 
для роботи в паліативному відділенні приймають лише тих, 
які пройшли спеціальний відбір і навчання. Кожному учас-
нику команди, залежно від рівня професійної компетенції, 
відводиться своя роль у діяльності відділення. 

За останні два десятиліття Шпиталь пропонував програми 
профілактики ВІЛ/СНІДу, супроводу алко- та наркозалежних. 
Із врахуванням своїх фінансових можливостей забезпечує 
медичну опіку соціально незахищених повністю безкоштовно 
або частково. 
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Урочистий вечір з нагоди 150-річниці від дня народження Митрополита Андрея Шептицького
та Року Митрополита в УГКЦ

(Закінчення на стор. 3)
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Установа постійно підтримує програми протидії поши-
ренню туберкульозу та профілактики серцево-судинних за-
хворювань, які є справжнім викликом для населення України. 
Особливу увагу надано питанню паліативної опіки в стаціо-
нарі Шпиталю усім потребуючим, та самотнім одиноким ма-
лозабезпеченим людям, оскільки вирішення цієї медико-со-
ціальної проблеми має пряме відношення до пошанування 
гідності Людини у завершальній стадії життя. Новітнім етапом 
у діяльності Шпиталю є програма супроводу постраждалих 
в часі Революції Гідності та військової агресії з боку Росії, 
яка включає як загально-медичну підтримку так і спеціалізо-
вану допомогу з подолання ПТСР (посттравматичний стре-
совий розлад).

Cьогодні в стінах Шпиталю здійснюються медико-соці-
альні проекти для різноманітних цільових груп. Проект: 
«Сприяння у доступі до медичного обладнання для соціально 
незахищених верств населення» дає можливість випозичити 
реабілітаційне обладнання таке як: інвалідні візки, ходунки 
(звичайні та на колесах), підлокітники, крісло-туалет, милиці, 
палиці, функціональні ліжка, протипролежневі матраци.

Проект «Підтримка заходів мережі центрів домашньої 
опіки в Україні» сприяє медико-соціальному догляду і по-
кращенню умов життя людей поважного віку, невиліковно 
хворих і тих, які внаслідок прогресування хвороби чи отри-
маної травми потребують постійної чи тимчасової опіки. 

Від 23 лютого цього року БО «Фундація Духовного Від-
родження» УГКЦ і Шпиталь імені Митрополита Андрея Шеп-
тицького задекларували початок співпраці в рамках програми 
«Люди для військових». Згідно програми, фундація надає 
фінансове забезпечення для обстеження військових в ліку-
вально-діагностичному відділенні. Оскільки з кожним днем 
кількість поранених військових збільшується і потребуємо 
чим раз, тим більшого ресурсу. Впровадивши цю програму 
для воїнів АТО, ми намагаємося зберігати бачення, яке по-
чатково закладено в діяльність Шпиталю. А саме – допомога 
потребуючим людям цілісно: на духовному, психологічному 
й фізичному рівнях. До співпраці в програмі також долучи-
лася мережа аптек «DS» за ініціативи Олега Никулишина, 
генерального директора мережі. Компанія пропонує дисконтну 
картку на купівлю ліків для тих військових, які потребувати-
муть довготривалого лікування.

Проект «Центру психічного здоров’я» надає безкоштовну 
допомогу військовим, родичам загиблих, волонтерам, які є 
або були учасниками АТО у подоланні посттравматичного 
стресового розладу; окрім того сюди можуть звернутися лю-
ди, які потребують фахової психологічної допомоги і не є 
учасниками АТО за добровільну пожертву. Він передбачає 
індивідуальні консультації психотерапевта, психіатра, свяще-
ника, соціального працівника; групи взаємодопомоги для 

учасників АТО, їхніх родичів, волонтерів; тренінги, семінари 
на теми: подолання негативних наслідків війни: ПТСР, депре-
сія, втрата, агресія та інші; життя із особливими потребами: 
прийняття, адаптація, виховання дітей тощо; турбота про 
психічне здоров’я в умовах сучасного життя: стресостійкість, 
проблеми самооцінки, екзистенційні пошуки; супервізії та 
інтервізії для працівників соціальної та медичної сфер, во-
лонтерів котрі працюють з учасниками АТО чи ВПО.

Реалізуються також програми «Проведення соціально-по-
літичної освітньої програми УГКЦ для посилення громадської 
відповідальності в церкві та суспільстві» (2015 – 2018 рр.) та 
«Посттравматичний синдром (пілотний проект)» (01.04.15 – 
31.03.17 рр.)

Створено «Виїзну бригаду з паліативної допомоги» (Хос-
піс вдома) з 15 лютого 2016 року.

Метою створення «Виїзної бригади» є надання медичної, 
психологічної та духовної опіки за місцем проживання пацієн та. 
До її складу входять лікар-терапевт, медична сестра, практич ний 
психолог, священик. «Виїзна бригада» проводить заходи спря-
мовані на покращення якості життя пацієнтів і членів їхніх 
родин, запобігання та полегшення фізичних та емоційних 
страждань, проведення адекватних лікувальних заходів симп-
томатичної терапії та догляду. «Виїзна бригада» надає медич-
ний супровід, психологічну, духовну підтримку незалежно 
від захворювання, віку, соціального статусу в межах м. Львова.

Паліативна допомога надається спеціалістами «Виїзної 
бригади» і за потребою лікарем загальної практики (сімейним 
лікарем) в межах території обслуговування якого перебуває 
пацієнт. Обслуговування таких пацієнтів буде проводитися 
згідно звернень їхніх родичів.

Адміністрація Шпиталю продовжує працювати над онов-
ленням технічного устаткування. Придбано нову відеоендос-
копічну систему для Шпиталю за сприянням спільного про-
екту та співпраці з релігійною організацією Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів.

З метою покращення надання медичної допомоги при-
дбано діагностичне обладнання – УЗД-апарат MyLab 40 Esaote, 
за рахунок видатків жертводавців, які забажали залишитися 
невідомими та MyLab 40 CV – стаціонарну ультразвукову 
систему для скринінгових і спеціалізованих досліджень. Все 
це обладнання є багатофункціональною стаціонарною уль-
тразвуковою системою, яка має широкі можливості обстежень 
та дасть можливість лікарям вирішувати діагностичні задачі 
на високому рівні.

Для кабінету функціональної діагностики, завдяки небай-
дужості жертводавців придбано новий електрокардіограф 
марки Heart Screеn, оскільки попередній вичерпав свій експ-
луатаційний ресурс.

Оновлено технічного устаткування лабораторії: впрова-
джено в експлуатацію аналізатор крові фірми Erba, який роз-
ширює спектр гематологічних досліджень: показує рівень 
еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гемоглобіну, гематок-
риту, формули крові (3), та інші; передано мікроскоп фірми 
Nikon. Завдяки пожертвам доброчинців з Німеччини керівни-
цтву установи стало можливим придбати сучасний аналізатор 
сечі. Всі ці апарати дозволили розширити спектр надання 
якісних медичних послуг для пацієнтів благодійної установи

З благословення Архиєпископа і Митрополита Львівського 
Кир Ігоря для працівників шпиталю Шептицького проведено 
захід з метою сформування переліку цінностей та поглиблення 
їх розуміння Маютьтся на увазі такі цінності як «Християнська 
ідентичність», «Милосердя», «Місійність», «Професіоналізм», 
«Відповідальність», «Постійне вдосконалення і вимогливість 
до себе», «Культура взаємин», « Робота в команді», «Конфі-
деційність». Саме вищезазначені моральні та християнські 
цінності, дають можливість людині цінувати життя та розви-
вати свої професійні здібності, які будуть основою розвитку 
установи та професійної діяльності фахівців. В подальшій 
діяльності цінності Шпиталю слугуватимуть добрими орієн-
тирами для нових працівників та сприятимуть діяльності 
установи.

Що можна сказати про перспективи розвитку шпиталю? 
У 2016 році адміністрація Шпиталю розпочала працю над 
відновленням діяльності хірургічного відділення. На тепе-
рішній стадії є вироблена концепція нового операційного 
блоку. Існуюча будівля Шпиталю Шептицького збудована 
1938 року. Станом на сьогодні вона потребує значної реконст-
рукції з огляду на енергоємність, а також через значну кількість 
незадіяного простору – піддашшя, який ми плануємо облаш-
тувати для підвищення якості надання послуг: розвитку нау-
ково-практичної діяльності, адміністративної діяльності, 
також для впровадження енергозберігаючих технологій. Окре-
мі роботи плануємо провести для відновлення діяльності 
хірургічного відділення.

В найближчому майбутньому, сказав адміністратор Шпи-
талю О.А. Логін, ми бачимо Шпиталь як установу, яка про-
понує громаді Львівщини високі стандарти медицини і со-
ціальної опіки європейського рівня усім потребуючим, 
незалежно від соціального статусу; формує молоді генерації 
майбутніх медичних і соціальних працівників, психологів, 
священиків, даючи їм змогу у часі студентської практики піз-
навати і формувати у собі високі етичні і професійні критерії 
піклування про пацієнта; об’єднує Церкву, меценатів, медич-
них фахівців, громадськість і українську діаспору навколо 
ідеї Митрополита Андрея Шептицького стосовно впроваджен-
ня в медицину гідного ставлення до пацієнтів без огляду на 
їх віросповідання, національну приналежність та соціальний 
статус для забезпечення якісної медицини і соціальних послуг 
в умовах соціальної кризи; створює філіали в інших частинах 
України, нові напрямки медичної діяльності, даючи змогу 
українцям пізнавати постать Митрополита Андрея та його 
духовну спадщину; злагіднює страждання хворих і потребу-
ючих і, таким чином, сприяє процесу «примирення через 
зцілення» українців Сходу і Заходу, заможних і потребуючих. 

Завершуючи свою цікаву розповідь, о. доктор Андрій Ло-
гін ще раз підкреслив, що Шпиталь і надалі розвиватиме свою 
діяльність, залишаючись вірним ідеї Митрополита Андрея 
щодо основоположного принципу діяльності установи: за-
безпечити українському народу допомогу у подоланні акту-
альних викликів у сфері охорони здоров’я. Особливістю ді-
яльності Шпиталю від початків існування і до сьогодні є 
забезпечення цілісної опіки над хворими: в Шпиталі діє свя-
щеник – медичний капелан, психолог, а також значна частина 
медперсоналу, – це монахині Згромадження Сестер Милосер-
дя Святого Вікентія, монахині Студійського Уставу та Сестри 
Служебниця Непорочної Діви Марії. Присутність серед пер-
соналу осіб із Богопосвяченим життям в діяльності Шпиталю 
забезпечує особливо чуйне ставлення до людей, зміцнює і 
покращує їх психічний та душевний стан. Спектр медико-со-
ціальних послуг Шпиталю, і сьогодні орієнтований на надан-
ня допомоги з огляду на найактуальніші проблеми, з якими 
конфронтує суспільство. Він висловив сподівання на конструк-
тивну взаємодію та співпрацю в інтересах громади з усіма, 
хто зацікавлений у покращанні здоровя нашого населення.

 Записав З. МАСНИЙ

ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß ØÏÈÒÀËÞ ²ÌÅÍ² 
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÀÍÄÐÅß ØÅÏÒÈÖÜÊÎÃÎ

(Закінчення. Початок на стор. 2)

У Шпиталь з робочим візитом завітав Василь Князевич, 
Голова Правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку 

паліативної та хоспісної допомоги»

Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шептицького 
відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол 

Канади в Україні пан Роман Ващук

Кафедра кардіології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика має славет-

ну історію. Ідея створення кафедри належить академіку Ми-
колі Дмитровичу Стражеско. У 1936 році разом з відкриттям 
Українського інституту клінічної медицини (нині ДУ «ННЦ 
Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН 
України) була створена кафедра терапії № 2. Підчас війни 
співробітники кафедри працювали у шпиталях, брали участь 
у бойових діях на фронті та партизанському русі, за що отри-
мали державні нагороди. Це професори А. Л. Міхньов, 
В. А. Пилипенко, викладачі В. В. Гомоляко, Г. І. Вознесенська, 
А. І. Лещенко, Г. А. Плиска, Г. А. Драверт, В. С. Малиновська.

У 1949 р. очолити кафедру Вчена Рада Київського інсти-
туту удосконалення лікарів доручила учню академіка 
М. Д. Стражеска, доктору медичних наук, професору Міхньо-
ву Анатолію Львовичу. Заслужений діяч науки, професор 
А. Л. Міхньов керував кафедрою з 1949 до 1970 р., а після 
смерті академіка М. Д. Стражеска (з 1952 по 1970 р.) став 
керівником Інституту клінічної медицини. 

На кафедрі починали свій науковий шлях такі видатні 
вчені, як Д. Ф. Чеботарьов (далі – дійсний член АМН СРСР, 
директор НДІ геронтології АМН СРСР), професор Д. Н. Янов-
ський, професор І. Н. Ганджа, професор М. С. Говорова, про-
фесор Н. С. Заноздра. У 1969 р. кафедра терапії № 2 була 
перейменована у кафедру кардіології. У 1971 р., після смерті 
професора А. Л. Міхньова, кафедру очолила д. мед. н., про-
фесор В. А. Пилипенко (1971–1982). З 1985 по 2012 р. кафед-
рою керував член-кореспондент НАН і АМН України, Заслу-
жений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, 

професор Бобров Володимир Олексійович. 
У 1994–1995 рр. В. О. Бобров працював на 
посаді Міністра охорони здоров’я України, 
у 1989–1998 рр. він був директором Інсти-
туту кардіології ім. М. Д. Стражеска. 

На кафедрі також працювали: професор 
М. К. Фуркало (1979–1999), який керував кафедрою функці-
ональної діагностики (1979–1993 рр.) та очолював НДІ кар-
діології ім. М. Д.Стражеска; В. М. Коваленко – академік НАМН 
України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. 
М. Д. Стражеска» НАМН України», Заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державної премії України; О. М. Пар-
хоменко – член-кореспондент НАМН України, завідувач від-
ділу невідкладної кардіології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України», професор, лау-
реат Державної премії України; В. О. Шумаков – професор, 
завідувач відділу інфаркту та реабілітації ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології ім. акад.. М.Д. Стражеска» НАМН України»; 
Л. А. Стаднюк – професор, завідувач кафедри терапії та ге-
ронтології НМАПО ім. П. Л. Шупика.

З 2011 р. кафедру очолює Заслужений лікар України, док-
тор медичних наук, професор Марина Миколаївна Долженко.

З січня 2014 року кафедра кардіології та функціональної 
діагностики розділилась, шляхом від’єднання функціональної 
діагностики, знову почала називатися – кафедра кардіології.

Пріоритетний напрямок діяльності кафедри – післяди-
пломна освіта кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, лі-
карів невідкладних станів.

Для втілення нових методів навчання, контролю знань, 
дистанційної освіти на кафедрі кардіології створено портал 
WebCardio.org, де слухачі циклів, лікарі всіх спеціальностей 
можуть дізнатися про останні досягнення в кардіології та 
перевірити рівень своїх знань, виконуючи тестові завдання 
on-line. Таким чином, лікарі мають можливість без відриву 
від лікувальної роботи навчатися on-line на циклах ТУ очно-

заочних із елементами дистанційного навчання, спілкуючись 
з викладачами кафедри.

Співробітниками кафедри проводиться консультативно-
діагностична та лікувально-профілактична робота на 2-х клініч-
них базах: ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска» НАМН України» та Міська клінічна лікарня № 4.

Професорами, доцентами, асистентами, аспірантами, клі-
нічними ординаторами кафедри виконуються складні діагнос-
тичні та лікувальні процедури на високому кваліфікаційному 
рівні: електрокардіографія, ехокардіографія з допплерографією, 
спекл-ехокардіографія, дуплексні сканування екстракраніаль-
них судин, ультразвукова діагностика внутрішніх органів, 
добова діагностика ЕКГ за методом Холтера, добова діагнос-
тика артеріального тиску, коронаро-вентрикулографія, пер-
кутанна люмінальна ангіопластика, стентування коронарних 
та ниркових артерій, електрофізіологічні процедури при по-
рушеннях ритму та провідності серця.

Наукова діяльність кафедри полягає в розробці нових техно-
логій діагностики та лікування для покращення виживання хво-
рих із ІХС, як широко поширеної хвороби системи кровообігу.

У рамках міжнародної діяльності кафедра кардіології 
співпрацює з European Asociation of prevention and Rehabilitation, 
Imperial Collage of London (Велика Британія) за програмою 
EUROASPIRE IV, Інститутом кардіології та внутрішніх хво-
роб Міністерства ОЗ Казахстану, Асоціацією профілактики 
та реабілітації Грузії, Національним товариством профілак-
тичної кардіології Росії. Крім того, на кафедрі в клінічній 
ординатурі за спеціальністю «Кардіологія» навчаються моло-
ді лікарі з Ірану, Туреччини, Росії, Грузії, Узбекистану, Біло-
русії та інших країн.

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних клі-
нічних дослідженнях, зокрема у Европейському дослідженні 
профілактики серцево-судинних захворювань і діабету 
EUROASPIRE ІV.

ДОЛЖЕНКО М.М. – доктор мед наук, професор, 
завідувач кафедрою кардіології НМАПО
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ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ² ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÑÅÐÖß
До 80-річчя кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика
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Нещодавно на базі кафедри хірургічної стоматології та 
щелепово-лицевої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галиць-

кого відомий американський вчений професор Cкотт Д. Ганц 
провів навчальну 2-денну програму, яка включала дидактич-
не навчання та демонстрацію операційних втручань. Її метою 
є допомога лікарям в оволодінні навичками успішної діагнос-
тики та лікування у складних клінічних ситуаціях з вибором 
типу імплантата відповідно до існуючих кількісно-якісних 
параметрів кісткової тканини за протоколом, що забезпечить 
довготривалий функціональний та естетичний результат.

 Відновлення втрачених зубів конструкціями з опорою на 
імплантатах доволі часто супроводжується виникненням не-
передбачуваних ситуацій, вимагаючи прийняття нестандарт-
них рішень як на хірургічному, так і на ортопедичному етапах 
реабілітації пацієнта. Зазвичай, в клінічній практиці зустрі-
чаємось з недостатньою відстанню між коренями сусідніх 
зубів для встановлення імплантата стандартного діаметру, 
проблемами з конвергенцією коренів, кістковими чи м’яко-
тканинними дефектами, недостатнім об’ємом чи щільністю 
кісткової тканини для забезпечення первинної стабільності 
імплантата при його негайному встановленні і/чи наванта-
женні. Використання прицільних чи панорамних рентгенів-
ських зображень не надає лікарю достатньої інформації щодо 
інтерпретації існуючої кісткової анатомії. Натомість, конусно-
променева комп‘ютерна томографія (КПКТ) забезпечує якіс-
ну тривимірну візуалізацію кістки, коренів зубів, прилеглих 
анатомічних утворень, слугуючи інструментом для проведен-
ня повноцінної діагностики та планування лікування, яке, у 
свою чергу, передбачає чітке розуміння анатомічних особли-
востей кісткової тканини, зубів, оклюзійного співвідношення 
і бажаної естетики. 

Використання передових тривимірних методів візуаліза-
ції в поєднанні з програмним забезпеченням для інтерактив-
ного планування лікування дозволяє лікарю проводити точну 
оцінку параметрів потенційного ложа імплантата. Після того, 
як положення імплантата визначено, зв’язуючою ланкою між 
імплантатом і бажаним положенням зуба є абатмент. В іде-

альному випадку, ще до встановлення імплантата важливо 
визначити можливі варіанти ортопедичної реставрації, врахо-
вуючи позицію імплантата і особливості протезного з’єднання.

Концепція «Кісткового Трикутника®» надає лікарям чіткий 
протокол оцінки реципієнтного ложа з урахуванням різно-
манітних критеріїв та з відповідними рекомендаціями до 
проведення діагностично-лікувальних заходів. В багатьох 
випадках передопераційне планування майбутньої протезної 
конструкції повинно включати виготовлення діагностичних 
“вакс-апів”, або віртуальної оклюзії з використанням нового 
програмного забезпечення та внутрішньоротових скануючих 
пристроїв. Поєднання цих технологій надає клініцисту мож-
ливість правильно оцінити потенціал кісткового ложа та за-
безпечити належні результати ортопедичної реабілітації па-
цієнта. Було обговорено використання трьох видів хірургічних 
шаблонів і розглянуто конкретні приклади їх клінічного за-
стосування.

Завдяки участі в навчальному курсі лікарі оволоділи ме-
тодикою проведення діагностики з використанням КПКТ,Р, 
усвідомили значення використання концепції «Кісткового 
трикутника» у плануванні лікування, а також освоїли особ ли-
вості методики негайної імплантації. Вони навчились правиль-
но обгрунтовувати доцільність застосування кістково-плас-
тичних та м‘яко-тканинних маніпуляцій, визначати показання 
до використання ортопедичних конструкцій з гвинтовою чи 
цементною фіксацією. Вони теж умітимуть приймати рішення 
щодо використання протоколу негайного чи відтерміновано-
го навантаження, застосовувати у практиці значення Фактору 
Стабільності Імплантата (ISQ), розумітимуть роль та техніку 
використання хірургічних шаблонів за умов різних клінічних 
ситуацій.

 
Оксана МАСНА-ЧАЛА, Юлія МЕДВІДЬ – доценти 

кафедри хірургічної стоматології та щелепово-лицевої 
хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Професор Я. Варес та професор Скотт Д. ГанцГрупа учасників навчального курсу

Оперують професор Скотт Д. Ганц  і професор Я.Варес

 • Ì³æíàðîäíà ñï³âïðàöÿ

ÏÐÎÒÎÊÎËÈ ÍÅÃÀÉÍÎÃÎ ² Â²ÄÒÅÐÌ²ÍÎÂÀÍÎÃÎ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ²ÌÏËÀÍÒÀÒ²Â: 
ÍÎÂ²ÒÍ²É Ï²ÄÕ²Ä Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ “Ê²ÑÒÊÎÂÎÃÎÃÎ ÒÐÈÊÓÒÍÈÊÀ»

Довідка: Д-р Скотт Д. Ганц (Scott D. Ganz, DMD)– про-
відний світовий експерт у царині комп’ютерної діагностики, 
графічного інтерактивного планування лікування, а також 
використання “CAD/CAM” технологій у стоматології. 

Закінчив Школу Стоматології університету медицини і 
стоматології (Нью-Джерсі), після чого завершив трирічну 
програму спеціалізації з щелепно-лицевого протезування 
у онкологічному центрі Андерсона в Х’юстоні (Техас). Д-р 
Ганц провадить приватну практику з щелепно-лицевого про-
тезування та імплантації у Форт-Лі (Нью-Джерсі).

 Він публікується в багатьох наукових журналах і про-
фесійних підручниках (є автором понад 90 статей і співав-
тором 12 підручників), постійно доповідає на наукових за-
ходах національного і міжнародного рівня (був доповідачем 
для таких відомих світових організації, як AO, AAID, AAOMS, 
ICOI, EAO, і AAED тощо) 

Д-р Скотт Д. Ганц є головним редактором нового жур-
налу “Cone Beam International Magazine of Cone Beam 
Dentistry”, помічником редактора у рецензованому журналі 
“Implant Dentistry” (ICOI),  входить до складу редакційної 
колегії низки інших рецензованих видань. 

Вчений є екс-президентом Секції Американського коле-
джу ортопедії Нью-Джерсі, академії CAI (Computer-Aided 
Implantology Academy), працює на факультеті Школи сто-
матології Рутджерс і в Медичному центрі університету Ха-
кенсак. Він є директором Інституту практичних тривимірних 
імплантологічних реконструкцій Ганца і керівником щорічних 
хірургічних навчальних програм у Лос-Альгодонес, Мексика. 

Понад 25 років Скотт Ганц був консультантом багатьох 
імплантологічних компаній, приймав участь у розробці CAD/
CAM технологій та програм 3-D візуалізації.

У жовтні 1990 року на підтримку Народної Ради, утво-
реної демократичною та національно свідомою час-

тиною тодішньої Верховної Ради України, активно виступи-
ла студентська молодь. На теперішньому Майдані Незалеж-
ності розпочали масове голодування київські студенти, до 
яких приєднались студенти з інших міст,в тому числі із Льво-
ва. Голодуючі вимагали негайного зняття з посади прем’єр-
міністра В.Масола, створення Збройних Сил України, виходу 
із СРСР, дострокового розпуску Верховної Ради і створення 
самостійної суверенної держави Україна.

На підтримку голодуючих в Києві першими приступили 
до протестної акції на площі перед львівською оперою сту-
денти-медики. Сьогодні вони вже стали досвідченими спеціа-
лістами, науковцями, а чимало їх і надалі активно займають-
ся громадською працею, є серед них і депутати рад різного 
рівня, в т.ч. і Верховної ради. Вони заслуговують бути згада-
ними поіменно : Бабляк С.,Босюк В., Василюк О., Войтович Л., 
Горін О., Грех Г.,Горченко Г.,Заблоцька О., Каліберда О., Ко-
валь А. , Козак О., Кохан Ю., Кутна Т.,Маїк М., Маркевич Ю., 
Мельницька М., Менделюк І., Мороз В., Мудрий Я., Олек-
сюк А., Продан Ю., Радомський А., Селепей Р., Чепіль Я., 
Юревич В. 

Разом із своїми вихованцями були і викладачі та аспіран-
ти медичного інституту: А.Акила (Палестина), О.Березов-
ський, М.Беретак, Б.Білинський, А.Бігаф, Я.Богач, Ю.Бурда, 
Б.Винниченко, О.Вихопець, І. Вінтоляк,О.Вічковська, О.Вла-
дзімірська, Т.Влох, О.Волос, З.Гаврилюк, К. Галан, І.Гальке-
вич, Б.Гаталяк, Р.Герак, К. Глинна, А.Глинний, І.Головін, 
В. Горішній, І.Готь, І. Даценко, І.Демчук, О.Демчук, Б.Дени-
сюк, Г.Дикий, М. Діргіна, Г.Доброні, Р.Дутка, В.Дячишин, 
О.Завадка, Р.Ісько, Л.Камінська, М Касараба, С.Квасниця, 

О.Ковальчук, Т.Козак, В.Кокодиняк, І.Концевич, І.Кондрат, 
І.Копійчук, І.Корчинський, Е. Кошла, З.Кравець, С.Кубрак, 
Л.Кухарчук, М.Кучер, Я.Лаврик, Л.Лазаренко, М.Лебяк, Я. Ло-
пушанський, В.Лукач, Д.Луцевич, А.Магдиш, В. Мартинюк, 
І.Мартовлос, Л.Матещук-Вацеба, А.Мацьків, М.Мельник., 
Н. Мельник , М.Мигович, О.Мисаковець, О.Міліянчук, О. Мо-
равська, Т.Неміш, Н.Нестер, М.Нетлюх, В.Никитюк, О.Нови-
кевич, М.Омар (Палестина), М.Панчишин, З. Паранчук, Н.Під-
зирайло, Н.Плевачук, Н.Рудківська, М.Сапожник, П.Свердан, 
О.Сербокрил, І.Скалоцький, П.Скочій, М.Слабий, В.Слонська, 
З.Служинська, М.Смучок, І.Солонинко, Г.Терешкевич, Н.Тка-
ченко, Л.Ткачук, М.Тимочко, М.Томашевський, О.Требенюк, 
М.Угрин, Н.Фартушок, П.Федорович, Н.Федущак, Р.Фокшей, 
І.Цюпко,І.Чабан, Я.Челяк, Г.Швед, М.Шлемкевич, Я.Шпарик, 
Л.Ющук, Р.Ярмолюк, С.Ярощук, О.Яворський. 

Голодуючі студенти постійно піддавались великій небез-
пеці як з боку правоохоронців, так і численних адептів кому-
ністичної ідеології, які нападали на голодуючих, закидували 
їх камінням, вночі підпалювали намети . Тому було організо-
вано службу охорони, а також медичну службу для контролю 
за станом здоров’я голодуючих та надання медичної допо-
моги. Цими питаннями, архіважливими для досягнення успі-
ху протесту, займались З.Гельнер,З.Кіхтяк,У.Лотоцька, 
Д. Мацьків, С.Дзіжак, В.Пазиняк,Т.Семушак, Л.Серба, М. Со-
кольський, М.Служинський, О.Горін,Р.Зелик, Б.Чума, І.Платон, 
Н.Серба, Л.Хрупович, Л.Яджин,А.Яцкевич.

 Протестувальники на тільки пасивно голодували, вони 
проводили активну пропагандистську роз’яснювальну робо-
ту серед львів’ян та гостей міста, які підходили до них. Було 
дано інтерв’ю німецьким та канадським телевізійникам. Про-
водився збір коштів для купівлі теплого одягу голодуючим 

насамперед у Києві, бо осіння погода була досить прохолод-
ною.

Закуплені спортивні костюми та куртки, намети і коци 
двома автівками було відіслано до столиці. Київ зустрів 
львів’ян святкуванням перемоги над групою «239» Верховної 
Ради. Під тиском Народної Ради, підтриманої протестом голо-
дувальників, ВР була змушена задовольнити всі їх вимоги. 
На багатотисячному мітингу виступили народні депутати 
Дмитро Павличко, Михайло Косів, Лариса Скорик, Володимир 
Арутюнян та інші відомі особистості. За дорученням Народ-
ного Руху Львівщини від імені наших протестувальників я 
звернувся з промовою до киян та голодуючої молоді. Свій 
виступ я закінчив такими словами: «Подвиг студентської мо-
лоді ще раз підтвердив, що бажання нашого народу до волі 
та незалежності невмирущі, що молодь здатна до самопожерт-
ви в ім’я України, в ім’я незалежності українського народу. 
Майбутнє належить молоді. Слава Україні!».

Це була перша велика перемога студентської молоді – гід-
них наслідників юних героїв Крут. В цей знаменний вечір у 
розмові зі мною Дмитро Павличко сказав віщі слова: «Запам’я-
тайте, що цей ідол (пам’ятник Леніну на теперішньому Май-
дані Незалежності, а тоді – площі Жовтневої революції) в 
найближчому часі буде знятий, а на його місці поставимо 
пам’ятник голодуючим у вигляді намету, поруч з яким стоїть 
студент».

Наступного дня ми від’їхали до Львова. Попереду на нас 
чекала велика праця, нелегка боротьба за Незалежність Украї ни.  

 • Âîíè çäîáóâàëè Íåçàëåæí³ñòü

ÖÅ ÁÓËÀ ÏÅÐØÀ ÂÅËÈÊÀ ÏÅÐÅÌÎÃÀ
До 25-річчя здобуття Незалежності доцент Богдан Винниченко, який протягом 1991-200 років був прорек-
тором з національного відродження ЛНМУ ім. Данила Галицького, поділився своїми спогадами про участь 
викладачів та студентів університету у боротьбі за народження Соборної Незалежної України. У цьому 
числі «НЗ» подаємо його розповідь про протестне голодування у жовтні 1990 року.

Åëåêòðîíí³ êîîðäèíàòè 
ÓËÒ ó Ëüâîâ³:

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

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

http://www.vult.org.ua
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ËÞÄÈÍÀ ²Ç ÍÅÇËÀÌÍÈÌ 
ÆÈÒÒªÂÈÌ ÑÒÅÐÆÍÅÌ
Äî 75-ð³÷÷ÿ äîêòîðà Ëåîí³äà Òóðêåâè÷à

 

Серед когорти очільників відродженого у 1990 році УЛТ у Льво-
ві – відомих вчених та не менш відомих практичних лікарів, 

не можна не виокремити полковника медичної служби доктора Лео-
ніда Туркевича, який очолив товариство невдовзі після його віднов-
лення – у 1992-1994 роках.

Він народився 4 вересня 1941 року у родині інженера-лісівника, 
уродженця Турківщини, що на Бойківщині, де й пройшло дитинство 
хлопця. У 1964 році після завершення навчання у Львівському дер-
жавному медичному інституті молодий спеціаліст розпочав свою 
кар’єру військового лікаря-рентгенолога у різних військових округах 
СРСР. У 1974 році закінчив командний факультет Військово-медичної 
академії, де здобував знання з радіології та рентгенології. Від 1982 року почав працювати на 
посаді головного рентгенолога Прикарпатського військового округу. Вже з перших днів чор-
нобильської катастрофи він брав активну участь в ліквідації її наслідків. У 1989 році його 
працю було відзначено почесним званням «Заслужений лікар України». Вийшовши у відстав ку 
із дійсної військової служби в 1999 році, доктор Туркевич продовжує працювати лікарем-рент-
генологом Військово-медичного клінічного центру ЗОК ЗСУ і надалі користуючись висо ким 
авторитетом серед колег, яким щедро передає свій величезний професійний досвід. Творчий 
потенціал Леоніда Туркевича засвідчують понад два десятки його наукових публікацій. 

Із здобуттям Незалежності активна громадянська позиція ювіляра проявилась і в обранні 
його депутатом Львівської міської, а потім і обласної ради першого демократичного скликан-
ня. Він взяв активну участь у відродженні УЛТ у Львові, став головою товариства. На цій 
посаді Л.Туркевич він був вимогливим до підлеглих, але насамперед – до себе, проявив свій 
непересічний талант організатора та громадського діяча. Він передусім взявся за ґрунтовне 
реформування роботи Головної Управи, справедливо вважаючи, що вона має бути згуртованою 
командою однодумців, девізом праці яких є усвідомлення великої відповідальності за вияв-
лену довіру медичної громади. Минуло вже чимало років, але це зостається вельми актуаль-
ним і сьогодні! Життя засвідчує, що таким же актуальним в теперішній час зостається і ак-
центування ним уваги на тому, що кожен член товариства повинен повсякчасно поєднувати 
свою професійну діяльність із громадською – копіткою і далеко не завжди вдячною, однак 
такою вкрай необхідною для української лікарської громади, і при тому не лише об’єднаної 
в УЛТ. Він підкреслював, що ініціативи, які корисні для нашої медицини в цілому та для ді-
яльності УЛТ зокрема, повинні в однаковій мірі йти як від управи товариства, так і його 
первинних осередків. Під керівництвом пана Леоніда товариство активно розширювалось, 
створювались нові осередки та зростала чисельність вже існуючих. Леонід Туркевич мав свою 
думку і щодо недосконалості Статуту товариства, що обмежував членство в УЛТ. Зокрема, 
йдеться про те, що до Головної управи не слід обирати керівників охорони здоровя, що ізолює 
УЛТ від фахових організаторів цієї системи. Особливу увагу голова Управи звертав на роз-
виток та поширення часопису товариства «Народне здоров’я», наклад та наповненість якого 
з кожним числом зростали. З ініціативи д-ра Туркевича при Музеї історії медицини Галичини 
ім. М.Панчишина було створено Раду музею, активно працювала історико-архівна комісія 
товариства. На жаль, сьогодні про все це доводиться лише згадувати.

Докторові Л.Туркевичу належить ідея щодо утворення комісії для організації побудови 
пам’ятника Мар’яну Панчишину та контролю за збором коштів для цього. Як депутат він 
надзвичайно посприяв виробленню необхідної для встановлення пам’ятника документації, а 
також щодо остаточного юридичного оформлення приміщення музею на вулиці Кармелюка 
у Львові.

Після завершення свого головування в УЛТ Леонід Туркевич і сьогодні залишається ак-
тивним членом товариства, бере участь у багатьох заходах. У 2008 році він знову був обраний 
членом Головної управи і членом секретаріату, зробив дуже багато корисного в часі 100-річчя 
УЛТ. Його жертовна праця відзначена медаллю ім. Є.Озаркевича «За відродження УЛТ» . Ідеї та про-
позиції д-ра Л. Туркевича зостаються вельми актуальними дотепер, оскільки сприяють утверд-
женню товариства українських лікарів як однієї із найавторитетніших громадських організацій.

У всіх своїх починаннях в УЛТ Леонід Туркевич проявляє себе як особистість із твердими 
життєвими переконаннями, як людина із незламним життєвим стержнем, основаним на пат-
ріотизмі та безкорисній відданості своїй професії та суспільно корисній праці.

З нагоди Вашого прекрасного ювілею від щирого серця бажаємо Вам, високоповажаний 
Колего, міцного здоров’я, невичерпної енергії , родинного благополуччя, Божої ласки на мно-
гії та благії літа. Нехай життя Ваше завжди буде світлим та радісним,а теплі вітання від 
рідних і друзів додадуть життєвої наснаги у скарбничку Вашої прекрасної душі. Нехай щира 
людська шана буде подякою Вам, Пане Полковнику наш сивочолий, за Вашу плідну працю, 
за мудрість, чуйність, уміння творити та дарувати усім добро. МНОГАЯ ЛІТА!!!

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ²ÑÒÎÐ²¯
Äî 65-ð³÷÷ÿ Îëåêñàíäðà Êàí÷àëàáè

 

Як відомо, без історії нема майбуття. Саме тому, той внесок, 
який робить керівник музею історії медицини Галичини 

ім. М.Панчшина Олександр Канчалаба у дослідження та пропа-
гування історії медицини Галичини, зокрема такого суттєвого її 
елемента, яким є УЛТ у Львові, надзвичайно важливий не лише 
для вітчизняної медицини, а й України в цілому.

Олександр Канчалаба народився 28 вересня 1951 року на Львів-
щині у сім’ї службовців. Після закінчення школи, попрацювавши 
рік на заводі, став студентом вечірнього відділення економічного 
факультету Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Водночас працював молодшим бібліотекарем бібліотеки 
АН УРСР ім. Василя Стефаника (тепер – Національна наукова 
бібліотека ім. В.Стефаника). Відслуживши 2 роки в армії та за-
вершивши навчання в університеті, почав працювати економістом 
львівського НВО «Термоприлад» ( 1972-1976 рр.). У 1976–1984 ро-

ках працював на керівних посадах у Львівському художньому комбінаті, а впродовж 1984– 
1992 років – заступником директора інституту «УкрНДГРІ».

Однак у пана Олександра, незважаючи на вищу економічну освіту та високі посади, пов-
сякчас був потяг до гуманітарної сфери. У 1992 році він обійняв посаду заступника директо-
ра Львівського Національного музею імені Андрея Шептицького. Зараз він уже два десятки 
років завідує музеєм історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина. На цій посаді у 
всій повноті розкрився його талант музейника. Окрім чудового оформлення музейної екс-
позиції, Олександр Канчалаба проявляє активність та винахідливість у збиранні матеріалів 
для музею – ексклюзивних речей, документів, світлин, друкованих видань тощо, які різно-
бічно висвітлюють становлення медицини Галичини на всіх історичних етапах її розвитку. 
Надзвичайна увага приділяється ним висвітленню участі медиків у визвольних змаганнях, 
представленню діяльності Українського лікарського товариства у Львові , зокрема, визначних 
діячів товариства – Мар’яна Панчишина,Євгена Озаркевича, Максима Музики, Тита-Євгена 
Бурачинського та багатьох інших відомих особистостей. В експозиції музею чудово подана 
історія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Сьогодні 
експозиція музею поповнилась документальними свідоцтвами героїчної роботи медиків на 
революційних Майданах та у війні з російським агресором. Періодично, декілька раз на про-
тязі року, в музеї стараннями його керівника пана О.Канчалаби проводяться тематичні ви-
ставки, присвячені річницям важливих подій нашої історії, книжкові та художні виставки, 
зустрічі з цікавими особистостями. Відвідувачі музею мають можливість познайомитись з 
цікавими матеріалами, подарованими музею лікарями з української діаспори. Зокрема, ніко-
го не залишає байдужою унікальна філателістична виставка відомого діяча української лікар-
ської діаспори в США Павла Пундія. 

Олександр Канчалаба проводить цікаві, в тому числі тематичні, екскурсії для численних 
відвідувачів музею, серед яких чимало туристів з різних куточків України та заграниці. На 
базі музею за участю його завідувача проводяться заняття для студентів медичних навчальних 
закладів Львова та Львівщини, а також лікарів-курсантів ФПДО, серед яких чимало таких, 
хто до того часу нічого не відали про історію медицини Галичини та діяльність Українського 
лікарського товариства у Львові. 

Незважаючи на велику зайнятість на посаді завідувача музею, пан Олександр бере актив-
ну участь у діяльності УЛТ у Львові. Від 2003 року він є скарбником УЛТ, ним проводиться 
вся вельми об’ємна канцелярська робота, він, по суті, є керуючим справами товариства. Своєю 
працею він всіляко зміцнює імідж товариства.

Українське лікарське товариство у Львові, вся медична громада Львівщини щиро вітають 
високоповажаного хранителя історії вітчизняної медицини пана Олександра Канчалабу з 
65-річчям. Ми пишаємось Вами за Ваш дар будити у людей інтерес до своєї історії, до пре-
красного. Бажаємо Вам, дорогий пане Олесь, Господньої ласки на довгі роки життя в здоров’ї, 
мирі та спокої. Хай множаться Ваші добрі діла і літа, як зорі в небі. Хай оберігає Вашу долю 
і Вашу родину Матір Божа.

 • Þâ³ëå¿

Ùîá ðîäèëîñÿ é êîëîñèëîñÿ
² â äóø³ çàâæäè ë³òî öâ³ëî, 
Âñå çàäóìàíå ùîá çä³éñíèëîñÿ 
² ñòî ë³ò ó çäîðîâ’¿ ïðèéøëî!
²ç ðîñè, ³ç âîäè ³ â³ä Áîãà
Íåõàé äîëÿ äàðóº çàâæäè

Ò³ëüêè ðàä³ñòü òà äîáð³ äîðîãè
Íà ïðåêðàñí³é ³ ð³äí³é çåìë³!
Ùîá Âàì çàâæäè âäàâàëàñü ðîáîòà,
Ùîáè Ãîñïîäü ó âñ³ì ïîìàãàâ,
Áî ëþäèíà ùàñëèâà º äîòè,
Äîêè ðîáèòü ùàñëèâèì ñâ³é êðàé!
ÌÍÎÃ²¯ Ë²ÒÀ!!!

 • Çàïðîøóº ìóçåé
ÂÈÑÒÀÂÊÀ ÄÎ 75-Ð²××ß ÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

75 років минуло від проголошення Акту відновлення Української держави у 1941 р. Чималий відрізок часу, який дозволяє 
об’єктивніше визначити місце і значення подій червня–липня 1941 р. в українському історичному контексті. Тим більше, що 
чимало висновків із досвіду минулого часу зберігає актуальність у наші дні. 

В червні цього року в музеї історії медицини Галичини імені Мар`яна Панчишина відбулось відкриття книжкової вистав-
ки зі збірки Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника та з приватних збірок, які присвячені подіям 
75-річної давнини. У представленій літературі «за» і «протии» визначилось кілька основних підходівдо цієї події. Одні із них 
з безумовним схваленням Акту 30 червня 1941 р та всього того, що йому передувало і що після цього трапилось. Інші по-
дають протилежні точку зору з кількома відтінками. Тут і вплив українського буржуазного націоналізму, поєднаного з про-
німецьким колаборантством; прояв вузьконаціоналістичного (бандерівського) секстанства, що не здобуло підтримки народу, 
а тим більше, інших політичних організацій та партій; передчасний порив, не погоджений з німецькою стороною, який тому 
коштував чимало жертв і непотрібно викликав велику підозрілість з німецького боку тощо. 

У виникненні прихильних і неприхильних до України, до українців, до українського національно-визвольного руху міфів 
і стереотипів велетенську роль відіграли політичні, а не науково-аналітичні моменти. 

Активною була часть лікарів у цих подіях. Професор Мар`ян Пачишин був другим заступником голови Державного Прав-
ління і керівником міністерства народного здоров`я. Доктори Роман Осінчук та Олександр Барвінський обіймали посади 
заступників міністра народного здоров`я. Перший голова Львівського відділення УЧХ лікар Олександр Курчаба, заарешто-
ваний німцями в серпні 1941 р., загинув в Краківській тюрмі на Монтелюпі, Його наступниками стали лікарі Галина Білень-
ка-Врецьна, Тома Воробець, М. Григорчук.

Запрошуємо ознайомитись з виставкою.
Олександр КАНЧАЛАБА, директор Музею

Запрошуємо прийняти участь 
у III науково-практичній конференції

«Формування тверезого способу життя 
в сім’ї та суспільстві» 

Запрошуємо лікарів, медиків, педагогів та всіх не-
байдужих до відродження тверезості нашого народу прий-
няти участь у III науково-практичній конференції «Фор-
мування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві»

Конференція відбудеться 4–5 листопада 2016 року 
у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького за адресою: м. Львів, вул. Шим-
зерів, 3а (теоретичний корпус), 2-й поверх, актовий зал.

На конференцію приймаються статті або тези допо-
відей, які є оригінальними дослідженнями їх авторів і 
відповідають тематиці однієї з секцій конференції: Пе-
дагогіка.Психологія. Медицина. Соціологія. Історія. Пра-
во. Інформаційні технології. Релігійні підходи до вихо-
вання тверезості. Організація тверезницького руху. 
Методологія тверезницької діяльності.Інші аспекти тве-
резого способу життя.

Термін подачі тез доповідей і статей: до 1 жов-
тня 2016 року.

Робочими мовами конференції є українська, ро-
сійська, англійська.

Реєстрація та подача тез – http://science.tvereza.
info/index.php?p=home

Ç þâ³ëåºì!
Ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ òà 25-ð³÷÷ÿ ðîáîòè íà êàôåäð³ ôòèç³àòð³¿ ³ ïóëüìîíîëîã³¿ êîëåêòèâ 

êàôåäðè òà äåêàíàò ÔÏÄÎ â³òàþòü òà çàñèëàþòü ïîáàæàííÿ ùàñòÿ, çëàãîäè, ìèðíîãî íåáà, íå-
âè÷åðïíîãî çäîðîâ’ÿ äîöåíòó Çàâåðóñ³ Îëüç³ ßðîñëàâ³âí³é.

Â öåé íåïðîñòèé äëÿ íàøî¿ êðà¿íè òà ìåäèöèíè ÷àñ ñåðäå÷íî çè÷èìî Âàì íîâèõ çäîáóòê³â òà 
çâåðøåíü ó Âàø³é ðîáîò³, âäÿ÷íèõ ïàö³ºíò³â, õàé Âàøà ùîäåííà ïðàöÿ ïîêëàäåíà íà â³âòàð 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â ñòîðèöåþ â³ääÿ÷óºòüñÿ Âàì ïîâàãîþ êîëåã ïî 
ðîáîò³ ³ ã³äíîþ îïëàòîþ ïðàö³.

Âàø þâ³ëåé – òî ìóäðîñò³ ïîðà, õàé áóäå âäîñòàëü ³ â æèòò³ ³ â äîë³ çäîðîâ’ÿ, çëàãîäè, äîáðà 
òà ùèðî¿ ëþáîâ³. Ç ðîñè òà ç âîäè Âàì, âåëüìèøàíîâíà Îëüãî ßðîñëàâ³âíî. 
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Цьогоріч напередодні Дня медичного працівника на те-
риторії львівського парку «Погулянка» відбувся вже тради-
ційний пробіг «Здоровий лікар – здорова нація». Його гаслом 
був заклик «Не біжіть до лікаря! Біжіть разом з лікарем!»

Українським лікарським товариством у Львові такий захід 
проводився вже третій рік поспіль з метою створення пози-
тивного іміджу сучасного лікаря, який своїм прикладом зао-
хочує громадян до здорового способу життя та відповідаль-
ного ставлення до свого здоров’я. Участь у заході взяли 
львівські лікарі та члени їх родин, а також мешканці Львова 
та області, які ведуть або ж тільки розпочинають вести ак-
тивний та здоровий спосіб життя. 

У першу чергу, це було свято здоров’я для медичних пра-
цівників, які хочуть бути здоровими самі і зробити здоровими 
своїх пацієнтів. Своїм прикладом лікарі різного віку і спря-
мованості мають намір показати усьому українському народо-
ві, що бути здоровим необхідно кожному громадянину нашої 
держави! 

Співорганізаторами пробігу були Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького, Львівська 
обласна Рада, Департамент охорони здоров’я ЛОДА, Львівська 
обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я 
України, Львівський центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх», Львівська міська Рада та його управління 
охороною здоров’я. 

Відкривали забіг голова УЛТ у Львові, проректор з ліку-
вально-профілактичної роботи ЛНМУ імені Данила Галиць-
кого, професор Андрій Базилевич, депутат Львівської міської 
ради, завідувач відділенням сімейної медицини №1 Першої 
міської клінічної лікарні ім.Князя Лева Роман Грицевич, голова 
організаційного комітету, хірург Львівської обласної клінічної 
лікарні Марія Шаварова.

Організаційно-методичну роботу та підготовчу частину 
кросу забезпечили працівники кафедри фізичного виховання 
і спортивної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького (за-
відувач кафедри Ольга Кунинець та старший викладач На-
таля Киван-Мультан). 

На старт забігу вийшов 151 учасник, а серед них було 
40 дітей. Перед пробігом для всіх учасників проведено ви-

мірювання артеріального тиску, і пульсу, а також пульсокси-
метрію крові. 

Було визначено наступні дистанції: 300 м – для найменших 
учасників – віком до 7 років; 500 м – для учасників віком від 
7 до 14 років та  3,5 км – для дорослих.

За результатами забігу відзначено переможців в кожній 
дистанційній та гендерній категорії. Переможцями стали – 
Юрій Камінський (серед хлопців до 7 років), Юстина Любінець 
(серед дівчат до 7 років), Богдан Коновал (серед хлопців 
7-14 років), Ярина Зубач (серед дівчат 7-14 років), Володимир 
Ханас (серед чоловіків), Марія Шаварова (серед жінок), 

Наймолодшими учасниками були двоє 2-річних діток – 
Софія Борис та Марко Паршков, найдосвіченішим – 74 річний, 
майстер спорту з боксу, в минулому еколог Анатолій Коля-
новський. 

Найбільш спортивною виявилась родина Іванцівих, яка 
складалась з 7 учасників трьох поколінь. До речі, ініціатором 
пробігів та головою оргкомітету в 2014 та 2015 роках саме 
доктор Андрій Іванців – заступник голови УЛТ у Львові, голо-
ва комісії з питань охорони здоровя Громадської Ради Львів-
ської ОДА.

Кращою медичною установою за кількістю представлених 
учасників виявилась Львівська обласна клінічна лікарня (ка-
пітан – хірург Орест Лерчук), кращою кафедрою ЛНМУ іме-
ні Данила Галицького – кафедра сімейної медицини ФПДО 
(капітан – чемпіон Євразії з пауерліфтингу у ваговій категорії 
48 кг Орися Молчко), серед інших закладів медичної освіти – 
Львівський інститут медсестринства та лабораторної меди-
цини ім. А. Крупинського (капітан – голова осередку Наталя Дуб). 

Після пробігу відбувся показ можливостей людини – най-
сильніший чоловік України володар цьогорічного титулу 
«Найсильніша людина Львова» в ваговій категорії до 95 кг 
Володимир Краснов продемонстрував свою силу. Маленьким 
дітям було запропоновано спробувати свої сили у вправах з 
«тягарями». За це виносимо подяку депутату Львівської об-
ласної ради, засновнику аматорської ліги стронгменів Юрію 
Огоновському.

Був проведений майстер-клас з надання невідкладної до-
помоги під керівництвом Тараса Городецького. Декілька учас-
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«Найсильніша людина Львова» в ваговій категорії до 95 кг 
Володимир Краснов довів свою силу

Діти на старті! Бігом РУШ!

Черга і чоловіків! Ще мить і вперед!
Майстер-клас з надання невідкладної допомоги 

під керівництвом Тараса Городецького

Щасливі учасники та організатори ПРОБІГу

Руханку (розминку) проводить старший викладач кафедри 
фізичного виховання і спортивної медицини 

ЛНМУ імені Данила Галицького Наталя Киван-Мультан

Відкриття ППРОБІГУ

Хто швидше?!

Нагороджееня кращих

ників спробували самі надати допомогу та реанімувати «хво-
рого».

Хочемо висловити щиру подяку партнерам – організаторам 
спортивного свята: ТМ «Моршинська» (надали мінеральну 
воду), ТМ «Просто добрий хліб» (частували смачною випіч-
кою). Призи надали фірмовий магазин «CampuS», компанія 
«Команчеро», Галицька лікарняна каса, фармацевтична ком-
панія «РЕДІС». Партнери:, «Команчеро»,  медичний центр 
«Легкий рух».

Медіа-партнерами виступили – «Львівська Хвиля», Радіо 
«Люкс ФМ», Львів-ТБ, ТРК «ЛЬВІВ», 5 Канал, «Львівське 
радіо», Канал News One онлайн, інтернет-канал «Твоємісто», 
газета «Народне здоров’я» та інші. 

Свято вдалося, традиція утвердилася, починаємо готува-
тися до наступних подібних заходів пропагування здоровя.

Андрій БАЗИЛЕВИЧ – Голова УЛТ у Львові,
проректор з лікувально-профілактичної роботи 

ЛНМУ ім. Данила Галицького, докт. мед. наук, професор

Світлини Ульяни Дмитрук та Маркіяна Гриновця
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медичної громадськості України і сві-
ту. 

Щиро вітаємо всіх учасників кон-
ференції! Львів гостинно зустрічатиме 
гостей. Бажаємо всім учасникам 
здоров’я, хай щедрими будуть здобут-
ки у праці і особисті успіхи, хай Ваша 
потрібність людям додає сил і опти-
мізму, нехай незабутніми будуть дні 
перебування у Львові. Для того, хто 
постійно живе в цьому місті все здається звичним: скульпту-
ри, храми, музеї, кав’ярні. Коли ж заглиблюєшся більше в 
ідейну наснаженість самого міста, його атмосферу і специ-
фіку, розумієш, що Львів зберігає свою європейськість через 
властиве йому сприйняття і розуміння краси. Водночас, це 
місто є найсприятливішим простором для творчої атмосфери. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Західноукраїнська торакальна асоціація проводить 

VII міжнародну науково-практичну конференцію – «Ак-
туальні питання лікування захворювань органів грудної 
порожнини» 8-9 грудня 2016 року. Захід відбудеться у акто-
вій залі Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького. Запрошуються торакальні хірурги, 
загальні хірурги, травматологи, пульмонологи, онкологи, сі-
мейні лікарі, анестезіологи, педіатри, фтизіатри, терапевти

8 грудня відбудеться пленарне засідання, 9 грудня – сек-
ційні засідання, майстер класи. 

Тематика: бойові ураження, лікування, реабілітація; лі-
кування гнійної торакальної патології; відеоторакоскопічні 
методи діагностики і лікування торакальної патології; діаг-
ностика і лікування онкоторакальної патології; ураження 
легень вірусною і атиповою флорою; токсичні ураження ле-
гень; нові методи діагностики і лікування туберкульозу легень. 

За результатами конференції буде підготовлений збірник 
Обсяг друкованих робіт не обмежений, друкований текст- 

в Microsoft Word 14-м шрифтом і всіма полями по 2 см. Струк-
тура (назва роботи, прізвище та ім’я автора, установа, країна, 
дві анотації українською та англійською мовами, розділи: 
вступ, мета, методи та матеріали, результати, висновки, ре-
комендації, список використаної літератури)

Оплата за одну сторінку – 60 грн. на рахунок МГО «За-
хідноукраїнська торакальна асоціація» КБ «ПриватБанк», 
р/р 26007053818281, МФО325321, ЄДРПОУ 36248915

Роботи з номером платіжки слід надсилати в електронно-
му варіанті за адресою: sashko_n@i.ua Термін подання дру-
кованих робіт – до 25 листопада 2016 року

Бажаючим взяти участь у конференції слід повідомити 
своє прізвище, ім’я та спеціальність, адресу (країна, місто), 
№ телефону, (при потребі резервації готелю-дати) за адресою: 
sashko_n@i.ua.

Контактний телефон +380634112707, +380508054261
Голова ЗУТА доцент О. Невзгода

 «СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

Оргкомітет Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стра-
тегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» (далі – Конференція) має честь запросити Вас взяти участь у роботі нау-
кового заходу який відбудеться 28 жовтня 2016 року (9.00-18.00), 29 жовтня 2016рокуза додатковою програмою «Інформоте-
рапія: теоретичні аспекти та практичне застосування» (10.00-17.00).

Ми будемо раді вітати Вас як доповідачів, так і у якості слухачів за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого,7 у конферен-
ційній залі Національної наукової медичної бібліотеки.Учасники матимуть можливість прослухати доповіді, відеопрезента-
ції, задати запитання та прийняти участь в обговорені.

На конференції буде розглянуто актуальні питання стратегії і концепції розвиткукомплементарної, альтернативної (на-
родної та нетрадиційної) медицини (НіНМ) у клінічній практиці, результати проведених фундаментальних досліджень, їх 
впровадження у первинну ланку охорони здоров’я та навчально-методичне забезпечення у підготовці фахівців і цілителів. 

Продовжуємо традицію: другий день присвячено окремому методу і акцент буде зроблено на питаннях розвитку інфор-
маційної медицини, а саме – відбудеться фахове вирішення питань, що є теоретичною основою інформаційної медицини, 
висвітлені на сучасному рівні проблеми кодування, передачі, рецепції, декодування, запам’ятовування, зберігання інформа-
ційних сигналів та повідомлень у біологічних системах, механізми формування біологічних відповідей на інформаційні 
сигнали, розглянуті питання інформаційної діагностики, включаючи електропунктурну діагностику та інформотерапію, біо-
резонансну, мікрогенераторну, квантову інформотерапію, інформаційні аспекти методів гомеопатії та психотерапії.

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
З ПИТАНЬ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

17-18 листопада 2016 року у Трускавці відбудеться Між-
народний Форум з питань медичного туризму. Основною 
метою заходу є налагодження взаємодії медичного, страхо-
вого, туристичного та інших дотичних бізнесів між собою та 
з державними органами влади.

Ініціатором Форуму є громадська організація «Центр 
сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у 
Львівській області»

Аудиторія заходу: Медичний сектор – клініки та санатор-
но-курортні заклади різних форм власності в Україні та за-
рубіжжі; медичні асоціації та громадські організації, що пред-
ставляють медичну галузь в Україні та за кордоном; 
Страховий сектор – провідні страхові українські та міжна-
родні компанії; Туристичний сектор – готельно-ресторанний, 
відпочинково-рекреаційний, реабілітаційний бізнеси; Дер-
жавний сектор – органи державної влади, включаючи Мініс-
терство охорони здоров’я, Міністерство закордонних справ, 
Міністерство інформаційної політики, Міністерство соціальної 
політики, органи влади місцевого самоврядування України. 

ІV науково-практична конференція 
«Морально-етичні, правові 

та психологічні аспекти роботи лікаря»
Хмельницька Крайова Організація Всеукраїнського Лі-

карського Товариства, Хмельницький університет управління 
та права, ГО «Лікарський клуб імені Степана Руданського» і 
Міжнародний благодійний фонд «ОМНІ-мережа для дітей» 
запрошують Вас з нагоди Міжнародного дня лікаря та 5-ї річ-
ниці з дня створення Хмельницької Крайової Організації 
Всеукраїнського Лікарського Товариства взяти участь у ро-
боті IV науково-практичної конференції «Морально-етичні, 
правові та психологічні аспекти роботи лікаря» 

Конференція відбудеться 01 жовтня 2016 року в актовій 
залі Хмельницького університету управління та права за адре-
сою м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану (колишня Теат-
ральна), 8. Початок о 10-30. 

Подані тези доповідей з проґрамних питань будуть опуб-
ліковані. ПРИЙОМ ТЕЗ ДО 20 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ! 

Тези подаються в електронному варіанті на ел. адресу 
KhmKO_VULT@email.ua 

Вимоги до тез: 
- формат RTF для Microsoft Word для Windows версії 7.0 

чи нижче; 
- вирівнювання тексту по ширині сторінки з відступом від 

лівого краю – 1,25 см; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см та 
ліве – 3 см; шрифт: Times New Roman, розмір шрифту (кегль) – 
14, міжстроковий інтервал – 1,5; 

- абзац робиться не пробілами (space) чи табуляцією (Tab), 
а лише функцією: «ФОРМАТ / АБЗАЦ / ВІДСТУП / ЗЛІВА / 
Перший рядок»; 

- в електронному варіанті матеріалу не повинно бути пе-
реносу слів та макросів; 

- ілюстрації, малюнки, фотокартки скануються з розділь-
ною здатністю 300 точок на дюйм (масштаб 1:1, а при змен-
шенні масштабу пропорційно збільшується роздільна здат-
ність), зберігаються у файлі формату TIF чи JPG. 

2 жовтня поїздка до фортеці МЕДЖИБІЖ, відвідання Ста-
роконстантиніва, де у церкві є усипальниця князів Острожсь-
ких, а також єдиної збереженої у Західній Україні неймовірної 
краси садиби Чечелів у Самчичах. Вартість екскурсії 400 грн.

Після закінчення конференції запрошуємо учасників на 
традиційні «Подільські лікарські вечорниці» за адресою 
м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 44. Форма одягу – на-
ціональне вбрання. Вхідне запрошення – 380 грн., для членів 
ВУЛТ – 360 грн. Просимо повідомити про участь у «Вечор-
ницях» та необхідність бронювання місця в готелі до 27 ве-
ресня 2016 року. 

Контакти: тел. +38-093-6751798 
Для львівської делегації – звертатися до Ірини Чубучної  

+38-050-7072770
ЗАПРОШУЄ ШКОЛА БІОЕТИКИ

«Сьогодні наука має перед собою величезний виклик – на-
вчитись контролювати свої здобутки. Необхідно плекати 
повагу до цінності людського життя. Це є основним завдан-
ням Школи біоетики».

Юрій МОНЧАК – викладач Школи біоетики. Професор 
генетики медичного факультету МакҐільського університету 
в Канаді.
ЗАПРОШУЄМО МЕДИКІВ, БІОЛОГІВ, ЮРИСТІВ ТА 

УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ НА СЕРТИФІКАТНУ ПРО-
ГРАМУ З БІОЕТИКИ «НА СЛУЖБІ ОХОРОНИ ЖИТТЯ».

СТАРТ ПРОГРАМИ 23 ВЕРЕСНЯ
Пропонуються цікаві лекції українських та закордонних 

викладачів (Канада, Італія, Бельгія, Німеччина).
Навчання триває 1 рік від вересня до червня – два семестри. 

Лекції відбуваються по п’ятницях та суботах від 9 до 18 години.
Вартість навчання 2.500 грн. за семестр. Є можливість 

отримувати стипендію.
Набір на програму триває до 10 вересня.
Детальніше на сайті  www.bioethics.ucu.edu.ua 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
1. кафедра – +38 044 560 88 27 Матюшко Наталія Мико-

лаївна
2. +38 050 3518050 Головаха Марина Олександрівна
3. +38 050 581 18 91 Козименко Тамара Миколаївна
4. +38 050 352 28 40 Гарник Кирило Володимирович

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
- усна доповідь з можливістю презентації в Power Point
- презентація компанії
- учасник
- публікація тез, статей

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ: Матеріали Конференції будуть 
надруковані у збірнику та на сторінках фахового науково-
практичного журналу «Фітотерапія. Часопис».

ТЕЗИ подаються за такою схемою: УДК, назва роботи 
(великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва 
установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуа-
ції, характер проведеного лікування, його наслідків, тощо і 
висновок щодо доцільності практичного використання набу-
того досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилан-
ня на літературні джерела необов’язкове. 

Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики,та 
які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватись 
не будуть.

ОПЛАТА: Публікація тез платна. Вартість для учасників 
з України та країн СНД – 150 грн., іноземцям – 100$ за 
1800 знаків (одна сторінка).

ТЕРМІНИ: Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату 
вартості публікації до 26 вересня 2016 року, надішліть, будь 
ласка, на e-mail:phitotherapy.chasopys@gmail.com

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
м. Київ, вул. Льва Толстого, 7. Національна наукова ме-

дична бібліотека України, метро – зупинка Льва Толстого
ОФІЦІЙНІ МОВИ Конференції: українська, російська, 

англійська.
СЕРТИФІТАТИ щодо балів за кредитно-модульною сис-

темоювраховуються при проходженні ПАЦ, оскільки Конфе-
ренція внесенадо Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів 
та науково-практичних конференцій МОЗ і НАМН Украї-
ни та УкрІНТЕІ №415 від 02.07.2015 р., які проводитимуть-
ся у 2016 році, будуть видані після завершення Конференції 
або надіслані поштою на вказані адреси для листування, або 
можна забрати особисто на кафедрі фітотерапії, гомеопатії та 
біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «КМУ УАНМ». 

МАТЕРІАЛИ ПУБЛІКАЦІЙ будуть видані у процесі 
реєстрації у дні участі або вислані поштою при заочній фор-
мі участі.

Реєстрація учасників за адресою проведення Конферен-
ції 28 жовтня 2016 р. 09.00-09.55. 

З найкращими побажаннями оргкомітет

Запрошені іноземні консули та посли в Україні, депутати 
Верховної Ради.

Основні завдання заходу (по-секторно):
Медичний сектор: пропозиції закладів щодо профілакти-

ки; лікування; реабілітації; сімейна медицина; стоматологія.
Страховий сектор: розробка медичних страхових полісів, 

що передбачають внутрішній медичний туризм. 
Туристичний сектор: розробка пропозицій для профілак-

тики та реабілітації пацієнтів і супроводжуючих осіб. 
Державний сектор: подання до Верховної Ради України 

законопроектів щодо регулювання взаємодії внутрішнього та 
зовнішнього медичного туризму.

Захід передбачає широку взаємодію між різними секто-
рами медичного, туристичного, страхового бізнесів та органів 
влади, які є актуальним в світлі євроінтеграційних процесів 
в Україні. Очікується велике коло знайомств та бізнес зв’язків, 
які із взаємною вигодою корисні всім сторонам.

Додаткова інформація на сайті - http://centrunescolviv.org.
ua/news/70-mizhnarodnyy-forum-iz-pytan-medychnoho-turyzmu

Протягом останніх років зросла зацікавленість науковців 
і практичних лікарів щодо педіатричних проблем. Серйозні 
наукові форуми, присвячені цій тематиці, збирають широке 
коло зацікавлених лікарів. Особливою популярністю корис-
тується щорічна науково-практична конференція “Сідельни-
ковські читання”, яка традиційно проводиться в різних містах 
України. Дуже тішить, що такий серйозний форум педіатрич-
ної науки і практики цьогоріч проходить у Львові.

21-22 вересня у конференц-залі Національного універси-
тету «Львівська Політехніка» (корпус №1, вул. Карпінського, 
2/4) зберуться у тісному колі однодумців відомі вчені та прак-
тичні лікарі. Зауважимо, що буде нагода поспілкуватися з 
людьми, які є елітою вітчизняної педіатричної науки і прак-
тики, про що свідчить їхній безсумнівний авторитет серед 

Всесвітній день надання невідкладної медичної допомоги відзначається щорічно у другу суботу вересня з 2000 року. 
Ініціаторами його проведення виступають національні організації – члени Міжнародного руху Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця.
Основне завдання при наданні домедичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом проведення необхідних найпростіших 

заходів врятувати життя потерпілому, зменшити його страждання і попередити розвиток можливих ускладнень.
З нагоді Всесвітнього дня невідкладної медичної допомоги, з метою об’єднання зусиль та можливості усіх небайдужих 

медиків для підвищення розвитку медичної освіченості серед населення з питань домедичної допомоги, поширення знань 
щодо надання невідкладної допомоги потерпілим у критичних станах, у Львові 09 вересня 2016 року на площі навпроти 
будівлі Львівської облдержадміністрації проведено майстер-клас з основ надання домедичної допомоги згідно  та показові 
виступи бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з надання медичної допомоги при масовому ураженні людей.

Захід проводився з ініціативи Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (дирек-
тор Юрій Пацюрко) при погодженні та підтримці Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Майстер-клас організували та провели спеціалісти та фахівці Львівського центру медицини катастроф, які пройшли від-
повідну підготовку для такого виду діяльності в Україні та за кордоном, отримали сертифікати інструктора-викладача. Для 
проведення були використані муляжі та манекени.

У заході взяли участь депутати Львівської обласної ради, представники громадських об’єднань, представники засобів 
масової інформації,  військовослужбовці, волонтери та інші зацікавлені особи.

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè
ÄÎ ÂÑÅÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ ÄÍß ÍÀÄÀÍÍß ÍÅÂ²ÄÊËÀÄÍÎ¯ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ

«Ñ²ÄÅËÜÍÈÊÎÂÑÜÊ² ×ÈÒÀÍÍß»
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• 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

07 – Всесвітній день сексуального 
здоров’я

17 – Всесвітній день надання  першої 
невідкладної допомоги

17 – День фармацевтичного працівник
18 – Всеукраїнський день контролю 

артеріального тиску
18 – День Батька в Україні
21 – Всесвітній день боротьби з хворобою 

Альцгеймера
25 – Всесвітній день серця

Відомості про вказані дати  ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення
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Проект організовано французькою 
неурядовою громадською організацією 
«Асоціація французько-української 
співпраці у сфері охорони здоров’я 
та фармації» (ASFUDS) у співпраці з 
Українським лікарським товари-
ством у Львові. До участі в Програмі 
запрошуються лікарі всіх спеціаліза-
цій, фармацевти й інші працівники сфе-
ри охорони здоров’я, студенти, інтерни 

медичних університетів із числа громадян України. 
Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів 

і студентів медичних університетів із зарубіжними моде-
лями охорони здоров’я (АВСТРІЇ та ІТАЛІЇ), роботою 
медичних установ та системою підготовки медичних ка-
дрів, відвідування спеціалізованих музеїв медицини то-
що. Крім того, поїздка надає можливість ознайомитися 
зі столицями європейських країн: Римом, Віднем та 
Будапештом, іншими європейськими містами: Брно 
(Чехія), Венецією, Флоренцією (Італія).

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

30 ЖОВТНЯ  – 6 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ

Кожен учасник Програми отримає іменний сертифі-
кат (враховується при атестації лікарів, розподілі випус-
кників медичних навчальних закладів, підтверджує між-
народний досвід кандидата для присвоєння вченого 
звання доцента або професора).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
30 жовтня – виїзд із м. Львів. Вечірня культурна про-

грама у м. БРНО (Чехія). Нічліг у готелі.
31 жовтня  – м. ВІДЕНЬ (Австрія). Культурна та ме-

дична програми. Переїзд до Рима.
1-2 листопада – м. РИМ (Італія). Культурна та ме-

дична програми. Нічліги в готелі.
3 листопада – м. ФЛОРЕНЦІЯ (Італія). Культурна 

програма. Нічліг у готелі.
4 листопада – м. ВЕНЕЦІЯ. Переїзд до Будапешта.
5 листопада – м. БУДАПЕШТ (Угорщина) Культурна 

програма. Нічліг у готелі.
6 листопада – повернення до м. Львів.

ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР ПРОГРАМИ ВІД УКРАЇНИ: - 
Українське лікарське товариство у Львові

Контактний телефон: 
(067) 447-32-21, 

е-mail: abazylevych@ukr.net, 
доктор медичних наук, професор 

Базилевич Андрій Ярославович – 
президент Світової Федерації Українських 
лікарських товариств (СФУЛТ), проректор 

з лікувально-профілактичної роботи 
Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького.

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

Зареєстрованими учасниками вважаються особи, 
котрі подали повний комплект документів. Група комп-
лектується в міру поступлення документів від претен-
дентів. Черговість реєстрації учасників визначає послі-
довність їх посадки в автобус. 

Крайній термін подання документів – 
28 вересня 2016 року!

(або раніше в разі повного набору групи)

Українське лікарське товариство у Львові глибоко 
сумує з приводу відходу у вічність активних членів това-
риства, чудових лікарів Богдана Децика і Олександри 
Гладкої та висловлює щирі співчуття їх рідним і близьким.

* * *
Українське лікарське товариство у Львові щиро су-

мує з приводу непоправної втрати – смерті колишнього 
багаторічного завідувача кафедри акушерства та гінеко-
логії, доктора медичних наук, заслуженого професора 
ЛНМУ ім. Данила Галицького Віктора Миколайовича 
Беседіна. Складаємо глибокі співчуття родині покійного.

* * *
Українське лікарське товариство у Львові з глибоким 

сумом сприйняло звістку про відхід у вічність на 91 році 
життя українського патріота, доктора Любомира По-
люги – героїчного учасника національно-визвольної 
боротьби, особистого охоронця генерала Тараса Чуп рин-
ки, багаторічного в’язня ГУЛАГу, активного громадського 
діяча в часі становлення незалежності України. Вислов-
люємо щирі співчуття дружині пані Дарії та всій родині.

ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ – ÌÅÄÈÊÈ!

Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Україн-
ського лікарського товариства у Львові. Це український 

за духом інформаційний продукт, один із небагатьох україно-
мовних друкованих органів професійної громадської організа-
ції, це дзеркало нашого складного і суперечливого сьогодення, 
широка трибуна української медичної спільноти. Він містить 
інформацію для лікарів, про лікарів та нашу нелегку працю, 
про сучасні проблеми лікування та профілактики захворювань.

Сьогодні часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» – ЄДИНА в 
Україні газета, яка має понад 100-літню історію, пов’язану 
не лише з поширенням медичних знань, а й з культурним та 
духовним життя українців. На його шпальтах свого часу пуб-
лікувалися статті провідних медиків-українців. На його сто-
рінках сьогодні висвітлюються величні та нерідко невідомі 
широкій громаді сторінки історії вітчизняної медицини, жит-
тєписи її кращих представників, які були не лише блискучи-
ми професіоналами-медиками, а насамперед – українськими 
патріотами, в тому числі активними учасниками геройських 
визвольних змагань українського народу. 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 виступити 
та засвідчити свою громадянську позицію, обмінятись профе-
сійним досвідом, знайти цікаву та потрібну інформацію про 
новини медицини. На сторінках часопису кожен дописувач 
може конкретно змагатись за утвердження української мови 
як єдиної державної мови, за її всебічне застосування в сис-
темі охорони здоров’я, за дієве покращання соціального ста-
тусу медиків, оптимізацію роботи медичних установ з метою 
забезпечення реальної загальної доступності населення до 
якісної медичної допомоги.

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

На сторінках «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» ви маєте пре-
красну можливість інформувати  лікарів та колег-науковців 
всієї України та світової української діаспори про передовий 
досвід роботи Ваших закладів охорони здоров’я, а також 
про  власні наукові розпрацювання, обмінюватись науковою 
інформацією та досвідом підготовки медичних кадрів в про-
цесі до- і післядипломної освіти тощо. Закликаємо вас над-
силати цікаві матеріали, які стосуються висвітлення 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, Андрій Базилевич – Голова УЛТ у Львові, 
проректор з лікувально-профілактичної роботи Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого, доктор мед. наук,професор. 

моб.38-067-44-73-221; 050-317-17-00; факс 380 32 2378880

Запрошуємо Вас взяти 
участь у змаганнях відкритого 
велоралі медичних та фарма-
цевтичних працівників Львівщи-
ни «Шляхами Розточчя-2016», 
присвячених пам’яті Ярослава 
Петровича Базилевича – ви-
датного туриста, засновника 
сучасного велотуризму на Львів-
щині, ініціатора створення та 

голови туристського клубу «Гарай» у місті Жовква, відо-
мого вченого - організатора охорони здоров’я, ініціатора 
сімейної медицини в Україні.

Урочисте відкриття велоралі відбудеться у м.Льво-
ві на вул.Пекарській,69 на площі навпроти головного 
корпусу Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького 16 вересня 2016 року о 
16:00.

Відкриття та старт велоралі буде в суботу 17 ве-
ресня о 11:00 в місті Жовкві з площі Вічева.

Учасники самостійно формують команди з 3-4 осіб 
незалежно від віку і статі та вибирають один із двох за-
пропонованих варіантів дистанції велоралі (18 км і 34 км) 
в залежності від віку, статі учасників та своєї підготовки. 

Головне завдання команд на дистанції велоралі – 
пройти всі контрольні пункти та вчасно прибути на фініш 
(село Зіболки Жовківського району, база відпочинку 
«Росинка» відділу освіти Жовківської райдержадміністрації).

 Після фінішу команди проходять додаткові змагання 
на знання правил дорожнього руху, надання першої ме-
дичної допомоги та ремонт велосипеда.

 Ввечері відбудеться спільна вечеря, музично-танцю-
вальна програма та вечір туристської та української на-
родної пісні біля ватри.

 Наступного дня 18 вересня на території бази «Ро-
синка» відбудуться особисті змагання на комплексній 
дистанції з фігурного водіння, велокросу (довжина тра-
си – 1,5-2,0 км), тріалу (подолання траси 200-300 м з 
природними перешкодами). Старт – о 9:30.

Нагородження переможців та урочисте закриття 
велоралі – у неділю 18 вересня о 14:00.

 Контактна особа від Оргкомітету – 
Мирослав Теслюк (0956002491, velotour-lviv@ukr.net). 

Інформаційна підтримка – www.beskyd.lviv.ua, 
www. ult.lviv.ua, www.meduniv.lviv,ua

V науково-практична конференція
Українсько-польська школа дитячої кардіології

“Дитяча кардіологія для всіх”
30 вересня 2016 р. відбудеться V конференція з дитячої 

кардіології в рамках польсько-української школи дитячої кар-
діології «Дитяча кардіологія для всіх».

Будуть розглянуті питання порушень серцевого ритму, 
болю в грудній клітці та втрати свідомості у дітей, їх при-
чини, діагностика та надання допомоги в амбулаторних умо-
вах. Слухачі зможуть довідатись багато цікавого про сучасні 
методи та можливості інвазивної кардіології.

Для батьків, діти яких мають кардіологічні проблеми, бу-
дуть прочитані лекції з питань психологічної адаптації та 
можливостей фізичного навантаження дітей з вадами серця. 
Присутні зможуть ознайомитись з роботою партнерської фун-
дації «Серце дзєцка» і поспілкуватись у невимушеній та друж-
ній атмосфері.

Лектори:
1. Ендоваскулярний хірург Національного інституту сер-

цево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ, Б. Черпак.
2. Доцент кафедри пропедевтики педіатрії та медичної 

генетики Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького МОЗ України І. Авраменко.

3. Керівник кафедри дитячої кардіології Сілезького медич-
ного університету і клініки дитячої кардіології Верхньосі-
лезького центру здоров’я дитини проф. Л. Шидловський.

4. Керівник клініки дитячої кардіології і вроджених вад 
серця Гданського медичного університету, проф. Й. Квят-
ковська.

5. Керівник відділу дитячої кардіології і дитячої кардіохі-
рургії Вроцлавського медичного університету ім. Сілезьких 
Пястів проф. Я. Куса.

6. Віце президент правління фундації «Серце дзєцка» 
К. Парафіновіч (Варшава, Польща).

Для участі у конференції запрошуються лікарі сімейної 
медицини, педіатри, дитячі кардіологи, кардіологи, лікарі 
функціональної діагностики, студенти медичних університе-
тів, батьки дітей з вродженими вадами серця.

Доповіді польською будуть забезпечені перекладом на 
українську мову.

Орієнтовна кількість учасників 150 осіб.
Місце проведення конференції: готель «Жорж», м. Львів, 

пл. А. Міцкевича, 1.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


