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МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ

Часопис засновано у січні 1912 року 25 вересня 2017 року

У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

3 – Про Wholistic medicine

4 – Академік Л. Пиріг 
про свого Вчителя 
С. Барвінського

5 – Як зупинити 
дегуманізацію 
медицини

6 – Критерії оцінки 
ефективності лікування 
пухлин

7 – Атипова онкологія

«Íåìà á³ëüøî¿ ãàðàíò³¿, í³æ ïð³çâèùå ëþäèíè!»
ßðîñëàâ Çàáëîöüêèé – â³äîìèé óêðà¿íñüêèé â÷åíèé, 

çàñíîâíèê áðåíäó International Group ÒÌ «Zablotskyy Clinik» 

28 вересня – 1 жовтня ХVІ з’їзд ВУЛТ

 • Öèòàòà íîìåðà
«Один із євангелістів сказав: “Боязнь перед Богом 

є початком мудрості”. В Україні ні потенційний донор, 
ні родичі померлого у 90 % не дають згоди на забір 
органів для трансплантації. У Франції, Іспанії та ін-
ших західних країнах була така ж ситуація. Та коли 
Церква почала говорити, що таким чином рятується 
чиєсь життя і тому це є угодна Богові справа, то за-
раз 80% дають згоду на забір органів у померлих.»

Академік Юрій КУНДІЄВ  – 
директор Інституту праці НАМНУ

Колаж Павла Адамовича

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ ХVІ ЗЇЗДУ ВУЛТ!
Шістнадцятий з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства відбуваєть-

ся в часі складної ситуації у вітчизняній системі охорони здоров’я. Ця 
важлива галузь вкрай потребує змін, однак реального ефективного її ре-
формування, про яке говориться вже не один рік, не відбувається. Саме 
тому, можемо пов’язувати певні сподівання на результати теперішнього 
з’їзду ВУЛТ, де представники всіх регіонів держави зможуть всебічно об-
говорити наболілі проблеми та виробити програму їх вирішення. Напра-
цювання з’ізду ВУЛТ, як наймасовішого громадського об’єднання вітчиз-
няних медиків, безумовно, зможуть допомогти в стислі терміни дієво 
реформувати нашу систему охорони здоров’я.

Українське лікарське товариство у Львові бажає учасникам ХVІ з’їзду ВУЛТ плідної пра-
ці та вагомих успіхів у їх роботі задля збереження здоров’я та життя нашого народу, на 
благо зміцнення Незалежної України та виведення вітчизняної медицини на рівень кращих 
світових стандартів.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÀ!
Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ â³òàº ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ïðîâ³çîð³â òà 

ôàðìàöåâò³â, ïðàö³âíèê³â ôàðìàöåâòè÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ñïîä³âàºìîñü íà òå, ùî â³ò-
÷èçíÿíà ôàðìàöåâòè÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü íåâäîâç³ çìîæå äîñÿãíóòè ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â 
òà çíà÷íî ðîçøèðèòü àñîðòèìåíò ñâîº¿ ïðîäóêö³¿, à àïòå÷íà ìåðåæà çàáåçïå÷èòü äîñòóï-
í³ñòü ³ âèñîêó ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, 
óñï³õ³â ó âàø³é ïðàö³, íàòõíåííÿ äî çäîáóòòÿ íîâèõ ðóáåæ³â â³ò÷èçíÿíî¿ ôàðìàö³¿. Íåõàé 
ëþäñüêà øàíà áóäå âàì ùåäðîþ ïîäÿêîþ çà ñóìë³ííå òà âèñîêîïðîôåñ³éíå ñòàâëåííÿ äî 
ðîáîòè, ñàìîâ³ääà÷ó çàðàäè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ó ñêëàäíèõ óìîâàõ ñüîãîäåííÿ. 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÑÊ²ËÜÊÈ ÂÀÐÒÓª ÆÈÒÒß/ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÖß

Хочу одразу зазначити, що йдеться про вартість життя/
здоров’я тих українців, які становлять біля 70 відсот-

ків нашого населення, що перебуває за межею бідності чи 
поблизу неї, а також ще не одного мільйона тих, хто все ще 
втримується дещо вище цієї межі. Мотто цієї статті – не лише 
ті мізерні кошти, які виділяються владою на лікування пере-
січного українця, які аж ніяк не співмірні із реальною вартіс-
тю все дорожчих ліків та всього іншого, що потрібно для 
лікування найпоширеніших захворювань, не кажучи вже про 
найважчі чи орфанні хвороби. Мова насамперед про те, як з 
висоти владних структур оцінюється праця медиків, суть якої – 
збереження здоров’я та життя населення. 

Нещодавнє підвищення «мінімалки» масово зрівняло зарп-
лати лікарів та молодшого медперсоналу. Зарплати лікарів не 
йдуть в ніяке порівняння із зарплатами чиновників навіть не 
дуже високого рівня. Що вже говорити про зарплати право-
охоронців, високих керівників. Мотивують призначення їм 
таких високих зарплат тим, що в цей спосіб збережуть їх від 
спокуси корупційних діянь. Насправді ж бачимо, що і серед 
чиновників, і правоохоронців, зокрема, прискіпливо відібра-
ної поліції, ситуація із корупцією не змінилась. Чи зросло 
покарання їх за такі дії? Ні, бо за хабарі у тисячі американських 
доларів їм нерідко присуджують штрафи на тисячі гривень… 
Водночас, лікарю, якому віддячили 100 доларів за врятоване 
ним життя, загрожує до 3 років позбавлення волі. 

Народу пояснюють, що десятитисячними, стотисячними 
та мільйонними місячними зарплатами оплачується праця тих, 
хто робить дуже важливу для держави роботу. Тільки якось 
важко зрозуміти, чому досить часто таких високооплачуваних 
діячів з ганьбою виганяють за розвал їхньої архіважливої 
роботи. Чому дозволяють собі так вкрай незадовільно пра-
цювати високо оплачувані «слуги народу», яскраво демон-
струючи те як не треба працювати? 

Запитується, якщо шляхом збільшення зарплати можна 
долати корупцію, то чому її не збільшити і медикам до чи-
новницьких розмірів, таким чином знищивши корупцію в 
медицині, про яку люблять так багато говорити високоопла-
чувані борці із нею? Кажуть, що це неможливо, на це в бю-
джеті немає коштів, бо країна бідна, розвалена економіка, йде 
війна. Так, Україна вкрай ограбована, змушена воювати і 
тому пояси затягнути потрібно було б усім – від Президента 
і до голови сільради, начальника ЖЕКу. 

І все таки – чому забезпечення медиками здоров’я та жит-
тя населення вважається не таким важливим, як чиновницька, 
депутатська робота?! Адже йдеться про неоціненний скарб 
держави – збереження її народу! Якщо українські медики 
отримують найнижчі в Європі зарплати, тобто їх праця не 
вартує більшого, то значить, що лікування пересічних україн-
ців, повернення їм здоров’я, врятування життя оцінюється 
копійками. Не інакше, як знущанням можна вважати тих де-
кілька сотень гривень, які виділяють на рік для лікування 
одного хворого. Очевидно, що це роблять ті, кому не цікаві 
ціни в аптеках, хто вважає, що українці забагато їдять, хто 
вважає, що 2-4 тисячі місячної зарплати лікаря цілком до-
статньо для утримання сім’ї. При цьому постійно кивають на 
розкішне життя окремих медиків-нуворишів.(Їх питома вага 
серед медичної громади мізерно мала, особливо, у порівнян-
ні з аналогічним показником серед чиновництва тощо). Але 
ганебними є маловтішна статистика про статки основної маси 
медиків та невпинний ріст «української лікарської діаспори», 
коли десятки тисяч медиків змушені шукати працю за кордо-
ном, далеко не завжди пов’язану з медициною. 

Висновок напрошується один: якою є ціна праці медиків, 
такою є і вартість здоров’я та життя пересічного українця.

(Закінчення на стор. 3)
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
Льва Толстого,7 м. Київ, 01004, Україна

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

Lva Tolstoho,7, Kyiv, 01004, Ukraine

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

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

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

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

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

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

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

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЗНИК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ
Програмний захід      Організатор

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

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

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

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

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

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

Київської міської державних адміністрацій
Лікарям України!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна 
терапія;

л) хірурґія, трансплантолоґія, імплантолоґія, 
косметолоґія;

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

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

с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, 
дієтолоґія;

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

ч) судова медицина, патанатомія, 
патогістолоґія;

ш) нетрадиційні методи діаґностики і 
лікування;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА АНКЕТИ УЧАСНИКА

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

Наскільки та вартість нижча від вартості здоров’я «об-
раних» можна переконатись, порівнявши фінансування всієї 
нашої медицини та фінансування «Феофанії», можливості 
лікування багатіїв у зарубіжних клініках, куди доступ пере-
січному українцю закривають непідйомні для нього ціни. Не 
витримує критики вкрай недостатнє фінансування державою 
лікування заграницею потребуючих, насамперед важко хворих 
дітей, ті безнадійні черги для отримання такої допомоги. 

Якщо говорити про те, як наше рідне міністерство дбає 
про медиків та сприяє їх роботі, то не можна не згадати анек-
дот: після створення міністерства яблук, наступного дня яблук 
в Україні не стане. Маємо МОЗ, та чи маємо охорону здоров’я 
і забезпечення елементарної достойної оплати праці тих, хто 
дбає про здоров’я пересічного українця?!

Відношення влади до лікування населення чудово ілюструє 
ситуація із вітчизняною трансплантологією. Маємо в Україні 
всі можливості для проведення трансплантацій, є десятки 
тисяч життєво потребуючих таких операцій і не маючих фі-
нансових можливостей звернутись в зарубіжні клініки, нема 
лише одного – законодавства про трансплантологію. Наші 
законодавці приймають тисячі законів, є навіть Закон про по-
хоронну діяльність, а от Закон про трансплантологію десятки 
років ніяк не можуть прийняти. Такі закони вже давно є у 
практично всіх країнах світу, в т.ч. і на пострадянському про-
сторі, в далеко не таких розвинутих країнах на інших конти-
нентах, а у нас нема. Cхоже на те, що він не потрібен в Украї-
ні, де влада тісно пов’язана із бізнесом, а бізнес із політикою. 
У цей взаємозв’язок ніяк не вписується пересічний українець 
із усіма його потребами, в тому числі із проблемами щодо 
збереження свого здоров’я та життя. Саме цей тісний взаємо-
зв’язок скеровує всі реформаторські потуги в русло економіч-
но-організаційних змін. Адже реформатори весь час говорять 
про проблеми організації та фінансування лікування хворих, 
повторюючи мантру «гроші йтимуть за пацієнтом». У рефор-
маторських проектах майже не йдеться про сучасні техноло-
гії, а лише про кошти та організаційні новації, навіть не зга-
дується про профілактику – основу основ охорони здоров’я, 
зокрема, про диспансеризацію населення, забезпечення йому 
здорового способу життя (чисте довкілля, нормальне харчу-
вання, санітарний контроль тощо). Нещодавно вже зекономили 
на санітарно-епідеміологічній службі, отримавши зливу масо-
вих отруєнь, в т.ч. летальних. Тепер черга за всієї реформо-
ваною системою охорони здоров’я?... Заговорили вже і пи-
тання медичного страхування, лікарського самоврядування – 
тобто все те, що може реально покращити становище в нашій 
системі охорони здорoв’я. 

Про те, що вартість здоров’я/життя українця з точки зору 
влади мізерна, свідчить і той відсоток, який виділяється із 
ВВП для практичної та наукової медицини. У цьому вбача-
ється грубе та злочинне недотримання вимог Конституції 
України, яка передбачає обов’язок держави щодо повноцін-
ного забезпечення охорони здоров’я населення. Тих, від кого 
залежить стан нашої медицини, очевидно, цілком задовольняє 
статус-кво, зокрема, щодо власного матеріального положення, 
можливостей розділу «бюджетного пирога» в процесі всіх 
тих нескінченних закупівель-тендерів, регулювання ціноут-
ворення, створення агенцій та комісій, імітації реформ тощо… 
Тому вихід із ситуації вбачається лише у активнішій позиції 
медичної громади, посиленні діяльності щодо захисту цієї 
громади з боку ВУЛТ. Керуймось словами Дмитра Донцова: 
«Хто мало вимагає, того багато гноблять». 

Пора вже нарешті усвідомити загально прийняту у 
цивілізованому світі істину: хвороби руйнують не лише 
здоров’я окремої особи, а й державу, її бюджет, а добре 
здоров’я кожного із нас зміцнює державу. То ж достойно 
цінуймо життя та здоров’я українців!

Зеновій МАСНИЙ

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÑÊ²ËÜÊÈ ÂÀÐÒÓª ÆÈÒÒß/
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÖß

«Наука без релігії є калікою, а релігія без науки – сліпою»
Альберт Ейнштейн

Впродовж всього існування людства воно, на жаль, пе-
реносить страждання через різні недуги душі та тіла 

і взиває до зцілення. Це змушує людину до пошуків та роз-
витку засобів задля облегшення своїх страждань. Саме меди-
цина та релігія є тими двома шляхами, які провадять людей 
до зрозуміння природи людського терпіння та шляхів полег-
шення страждань. Зв’язок між тими добрими цілителями 
людських тіл та душ є таким давнім, як сама історія людства. 
Релігія та медицина простягнули свої руки опіки над хворими 
через тисячоліття. У давніх цивілізаціях практикування ме-
дицини було тісно пов’язане з присутністю духовного авто-
ритету: людина жрець-цілитель одночасно справляла функції 
лікаря та священика. В давньому Єгипту до жреців, які по-
мирали, молилися як до бога медицини. У Святому Письмі 
Старого Завіту читаємо, що первосвященики не тільки вели 
богослужіння у єрусалимському храмі, але й діагностували 
та лікували хвороби, займались ізолюванням хворих на лепру. 
У Давній Греції молилися до бога зцілення Aescalapius. У 
християнській історії Ісуса називали «Неперевершеним ліка-
рем» і Євангеліє Нового Завіту переповнене оповідями про 
чудесні зціленням ним від різних хвороб.

Єдність між медициною та релігією зоставалась як в антич-
ному та середньовічному періодах історії, так і в ранніх ста-
діях сучасності. Перші лікарні були засновані при монастирях 
під час Євангельських місій по цілому світі. В Азії, Африці, 
Південній Америці у більшості випадків місії були сформо-
вані священиками та монахами, які водночас займались і ліс-
ництвом, об’єднували свої зусилля як у наверненні людей до 
Христової віри та і в лікування місцевого населення.

В результаті науково-технічної революції «стіна нерозу-
міння» роз’єднала медицину та релігію у питанні зцілення та 
лікування хворих на взаємно виключаючi та часто антагоніс-
тичні табори. Та стіна була збудована на підвалинах великих 
фундаментальних відкриттів науковців у різних сферах науки, 
які похитнули церковні догми та авторитет Церкви, змінили 
тодішній світогляд суспільства. Вчені старалися звільнитись 
від пересторог консервативної по своїй природі Церкви, яка 
прагнула утримувати в своїх руках виключне право на істину. 
Швидкий прогрес науки зумовив нестерпне напруження у 
відносинах між медициною та релігією, який сприяв такому 
непотрібному розлученню між ними. Медицина отримала 
відповідальність за лікування людського тіла та розуму, а релі-
гії залишилось дбати за духовну сторону – людську душу, яку не 
можливо анатомічно розглянути та експериментувати із нею.

І лише відносно нещодавно науковці почали серйозно вив-
чати та клінічно досліджувати вплив релігії та різних духовних 
практик, як незалежного, самостійного методу зцілення/гоїн ня. 
Першим важливим кроком до признання важливості духов-
ності людини було створення нової біо-психосоціальної мо-
делі в медицині (в 50-х роках доктором Енґелем), де визна-
валась важливість у медичній практиці психологічного та 
соціального факторів. Лікарі почали брати до уваги середови-
ще, оточуюче людину, звертати належну увагу на психологіч-
ні відчуття пацієнтів у спілкуванні та вплив всього цього на 
здоров’я. На допомогу лікарям прийшли клінічні психологи 
та соціальні працівник, а останнім часом і клінічні капелани.

Впродовж багатьох століть науковці не бралися офіційно 
та відкрито досліджувати фактор віри та феномен її ролі у 
фізичному зціленні, бо вважали, що таким чином викличуть 
ще більше напруження у відносинах між релігією та медици-
ною. До того ж феномен віри зостається вельми суб’єктивним 
і тому доволі важко проводити наукові широкомасштабні до-
слідження та робити висновки щодо позитивної чи негативної 
кореляції між релігійною практикою та здоров’ям населення.

Висновки міжнародної медичної наукової організації 
Gallup та результати опитування, які були проведені USA Today 
Weekend magazine та Time/CNN, свідчать про те, що релігія 
продовжує перебувати важливим фактором у житті багатьох 
людей. Пацієнти у своїм багатоголоссі прагнуть, щоб лікарі 
брали до серйозної уваги їхні релігійні почування та духовні 
практики, а іноді навіть молилися разом із ними.

Згідно Gallup дослідження, які проводились впродовж 
35 років, показали наступне: 95% американців вірять у Бога, 
72% з них вірять, що релігія, яку вони сповідують, має найбіль-
ший вплив на стиль їхнього життя, 57% з них моляться щоден-
но, а 42% беруть участь у недільних Богослужіннях в храмах.

Якщо глянути на цю статистику, то згідно творця психо-
аналізу Зигмунда Фрейда 95% американців мають масовий 

невроз, бо рушієм життя людей та його мотивацією є лише 
сексуальна енергія. Однак, таке твердження не витримує кри-
тики, оскільки Фрейд повністю нехтує духовним началом, яке 
насправді є джерелом змістовного морального життя людини. 
Слід відзначити, що методом психоаналізу тепер лікуються 
лише істеричні неврози.

Найновіші дослідження свідчать про те, що тепер лікарі 
переконались у позитивній кореляції між вірою та зціленням/
виздоровленням недужих. Dr. Yankelovych and Partners про-
вели опитування учасників конференції American Academy of 
Family Physicians. Серед опитаних 296 лікарів виявилось, що 
99% переконані в тому, що віра може зцілити хворого. 75% 
лікарів вірили в те, що молитва за хворих сприяє їх одужанню, 
а 38% впевнені в тому, що через віру та молитву можна пов-
ністю вилікувати хворих.

В місті Бостоні у католицькому шпиталі Св. Єлизавети в 
Pain Clinic (клініка контролю болю) сформовано групу із лі-
каря-онколога, анестезіолога, клінічного психолога та лікар-
няного капелана. Проведене у цій клініці дослідження засвід-
чило, що ті онкохворі, яким окрім стандартного лікування 
проводилась психотерапія та духовні консультації з молитва-
ми за одужання, відчували зменшення болю на 50% у порів-
нянні з тими, хто отримував лише звичне лікування.

Директор Центру клінічних досліджень релігії/духовнос-
ті, професор медицини Duke University доктор Harold G. Koenig 
за останні десять років провів низку успішних наукових до-
сліджень з метою виявлення впливу релігійно-духовного 
життя на стан пацієнтів із різними хворобами. При цьому він 
брав під увагу рівень в крові специфічного протеїну ІL-6, як 
основного індикатора продукування організмом відповіді на 
запальний процес, який відіграє важливу роль у імунних реак-
ціях. Підвищення рівня ІL-6 засвідчує ослаблення імунітету. 
Відомо, що при стресовій ситуації в крові підвищується рівень 
стрес-гормонів (преднізолону, адреналіну, норадреналіну), які 
пригнічують імунітет. Було виявлено, що активне духовно-
релігійне життя значно понижує рівень в крові ІL-6, таким 
чином засвідчуючи позитивний вплив такого життя на здоров’я 
пацієнтів – зниження артеріального тиску, зменшення кіль-
кості розвитку інсультів та інфарктів, позитивний перебіг 
післяопераційного періоду.

Майже пів тисячі проведених за останні роки досліджень 
підтвердили позитивний вплив релігійних та духовних прак-
тик у 75% населення. Висліди цих досліджень показують, що 
активне релігійно-духовне життя людей зумовлює високий 
фізично-функціональний стан (у віруючих у значно легших 
формах переходять хвороби, вони рідше хворіють,швидше 
одужують після важких захворювань та перенесених операцій); 
підвищує рівень імунітету, запобігає виникненню важких 
захворювань,зокрема, онкологічних та серцево-судинної сис-
теми; понижує частоту виникнення венеричних хвороб, а 
також психопатології (депресії, суїцидів, наркоманії та алко-
голізму); cприяє високому рівню доброго самопочуття (від-
чуття щастя,впевненості в собі, цілеспрямованості та задо-
волення в житті, родинний гаразд); дарує емоційно-духовну 
та соціальну підтримку в часі життєвих негараздів.

 Хоча розвиток медичної науки забезпечив небувалі досі 
досягнення у лікуванні надзвичайно важких хвороб та у їх 
запобіганні, озброєна найновішими науково-технічними за-
собами офіційна медицина не здатна успішно лікувати хро-
нічні хвороби, які досить вдало лікує тібетська (китайська) 
медицина. Саме вона уособила в собі через тисячолітній до-
свід ідеальну модель лікування та зцілення хворої особистос-
ті, а не лікування її хвороби. Східна медицина бере під увагу 
не тільки симптоми хвороби, але й спосіб життя людини, зок-
рема, її харчування, її духовно-емоційне життя. Слід відзна-
чити ту особливість тібетської медицини, що їхні цілителі не 
беруть плати від хворих. Їх винагородою є факт наявності в 
людини здоров’я та життєрадісності.

 Сьогодні є цілком очевидним, що неможливо вилікувати 
людські немочі лише засобами фізичного впливу. Можливо, 
що ми знаходимось на ранній стадії формування історично 
нової, або ж відновлення давно забутої давньої медицини 
(wholistic medicine), де медицина та релігія знову об’єднаються, 
як близнята – цілителі душ і тіл людських. Після століть гір-
кого конфлікту між медициною та релігією відчуваємо подих 
грядущих змін та перехід до плідної співпраці. Ми стаємо 
свідками падіння «стіни відокремлення» між медициною та 
релігією, того довго очікуваного примирення та синтезу між 
давніми традиціями зцілення.

Вважаємо за доцільно існування в Україні інституту клі-
нічних капеланів, відповідаючих за духовний та емоційний 
стан як пацієнтів, так і медичного персоналу. Актуальним є 
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впровадження в програму підготовки медиків такого пред-
мету, як «Релігія (духовність) і медицина». Все це є гарантією 
того, що лікарі практикуватимуть виключно цілісну медици-
ну (wholistic medicine), тобто лікування не хвороб, а цілої 
людини – її тіла, розуму,емоцій. Вони глибше розумітимуть 
духовну та психологічну складову хвороби, знатимуть різни-
цю між релігією та духовністю, будуть готовими давати по-
ради та заохочувати населення до практикування здорового 
релігійно-духовного життя. Лікарі розумітимуть важливість 
поваги до релігійних почувань своїх пацієнтів та вплив фе-
номену віри, молитви, медитації в процесі зцілення. В цілому 
це буде провадити до більшої відкритості та сприяння різним 
починанням в об’єднанні зусиль представників медицини та 
релігії в процесі духовних практик.

Отець, д-р Ярослав НАЛИСНИК 
Бостон, США
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В американському Сенаті й Палаті представників, на 
сторінках преси, телевізійних екранах щораз частіше 

ведеться дискусія про зростаючі кошти медичної опіки. Ба-
гато кореспондентів і політичних діячів уважає, що в цьому 
винуваті лікарі. Ці критики твердять, що в погоні за заробіт-
ками лікарі роблять непотрібні хірургічні операції, стають 
власниками аптек і медичних лабораторій та надуживають 
медичне страхування. Одначе, ті ж критики не протестують 
проти астрономічних платень спортових чемпіонів, чи філь-
мових або естрадних зірок. Їм байдуже, що ці славетні люди 
живуть, як римські патриції, у розкішних палатах, обвішують 
себе самоцвітами та мають флотилії розкішних автомобілів. 
На жаль, ми не чуємо майже ніколи, щоб вони підтримували 
будь-які доброчинні установи або допомагали потребуючим. 
Навіть багаті проповідники біблійного слова є виправдані, їм 
також можна насолоджуватися земськими розкошами. Ніхто 
не звертає уваги, що вбогі старші громадяни шлють підприєм-
ливим керівникам релігійних сект останній важко зароблений 
гріш.

Тільки для лікарів чомусь уважається злочином заробля-
ти на прожиток, удержання родини чи навчання своїх дітей. 
У критикуванні ніхто не хоче брати до уваги затяжного ви-
школу лікаря, його відповідальної праці, а передусім цієї іс-
тини, що лікарі є також людьми, мають людські бажання, 
вимоги й добрі та погані звички.

Лікарі є свідомі такої несправедливої низької людської 
опінії і намагаються реагувати на безпідставну критику, ки-
даючи обвинувачення на ліберальні медичні програми, су-
тяжницьку юридичну професію, середній медичний персонал, 
розрощення медичної технології та інші причини. Зрозуміло, 
що такі взаємні обвинувачення не причиняються до розв’язання 
цих складних проблем, а тільки ще більше загострюють кри-
тичну ситуацію. Треба сказати, що відповідальні урядові кола 
докладно слідкують за постійним ростом коштів медичної 
опіки та вивчають його причини. Останні урядові статистики 
вказують, що до зросту медичних коштів найбільше причи-
няються щедрі суспільні програми, які є дуже легкі для зло-
вживань. Другою причиною є популярні в США судові позови 
для наживи деяких членів юридичної професії, які змушують 
лікарів практикувати захисну медицину та приписувати кош-
товні діагностичні заходи. Тут на першому місці є численні 
лабораторні й рентгенівські дослідження, включно із комп’ю-
терною томографією. До США щорічно прибувають числен-
ні чужоземні лікарі (філіппінці, індійці, пакистанці, корейці, 
єгиптяни та інші), які сьогодні становлять 38% американської 
медичної професії. Не можна забувати також і про швидкий 
розвиток хірургічної техніки, що вможливлює пересаджуван-
ня органів, мозкову й судинну хірургію та мікроскопічну хі-
рургію на оці та у вусі.

Замість раціональної розв’язки критичного стану в ділянці 
медичної служби, урядові кола та законодавчі органи нама-
гаються ввести в медичну практику принцип комерційної 

конкуренції та замінити високоякісну 
лікарську опіку в США дешевим кра-
мом. Між хворими і лікарями існують 
уже тепер численні комерційні посе-
редники, які набивають свої гаманці 
грішми, призначеними на лікування 
хворих.

Безперечно, що заради оздоровлення критичної ситуації 
у приватній медицині лікарі мусять піти на деякі поступки.

Передусім тут не можна забувати про моральне зобов’я-
зання лікаря супроти хворих і цілого населення. Тепер, може, 
є найкращий час вернутися до давніх істин Гіппократа й від-
новити тісний особистій зв’язок із хворими та виявити їм 
співчуття і зрозуміння. Аж тоді можна брати на допомогу 
комп’ютерну медичну техніку й хірургічне вміння. На цю 
тему появилося нещодавно багато статей у медичній і світській 
пресі. Ми хочемо ближче зупинитися над статтею д-ра Мар-
ка Сіґлера, професора медицини в Чікаґському університеті. 
Це стаття була надрукована у престижевому щоденнику «Нью-
Йорк Таймс» як витяг з повідомлень Гейстінґс Центру. Д-р 
М. Сіґлер уважає, що лікарська опіка – це виконування мо-
рального обов’язку супроти вбогих хворих і є основана на 
таких трьох засадах: особлива відповідальність медичної 
професії перед суспільством; відповідальність окремих ліка-
рів за здоров’я своїх хворих; вимоги й сподівання хворого. 

Погляньмо на першу з цих засад – відповідальність ме-
дичної професії перед суспільством. Тому, що лікарська про-
фесія увінчана щедрими фінансовими винагородами від ба-
гатших, вона повинна відкрито визнати свій обов’язок дбати 
про здоров’я тих громадян, які за лікарську опіку не завжди 
можуть заплатити.

А тепер про другу засаду цього морального обов’язку, яка 
зв’язана з особливою роллю лікаря в суспільстві. Не слід по-
рівнювати лікаря із столяром, автомеханіком, чи взагалі ре-
місником, який лагодить предмети. У протилежність до ре-
монтування зіпсованого автомобіля, лікування хвороби не 
можна ні відкладати, ні за нього торгуватися. Отже, іноді 
буває так, що обов’язок лікаря перед хворим вимагає негайної 
дії, не зважаючи на гаманець хворого. Це абсолютно конечне, 
якщо ми маємо вважати лікарів за лікарів, а не за дрібних 
крамарів чи інших подібних підприємців. Проте, на його дум-
ку, окремих лікарів не можна змушувати до добродійства. Це 
ж бо заперечувало б принцип добродійства та принижувало 
б не тільки хворого, але й самого лікаря, не дуже охочого 
виконувати накази на свою некористь.

І ще кілька слів про третю засаду. Коли людина хворіє, 
вона сподівається, що хтось їй допоможе полегшити страж-
дання. Спроможність заплатити взагалі перестає мати будь-яке 
значення в ситуаціях життя й смерти. Чи є в нашій країні хоч 

один такий лікар, який 
відмовився б оглянути 
хворого в судорогах сер-
цевого приступу, в діа-
бетичній комі чи з розі-
рваною селезінкою?

А як нам бути з лег-
шими недугами чи з хро-
нічними хворобами? 
Адже з такими ситуація-
ми ми зустрічаємося най-
частіше. З погляду хворо-
го, йому потрібна опіка 
(як же хворому знати, чи 
серйозно загрожений стан 
його здоров’я?), і з цією 
вимогою лікар має рахуватися. Звичайно, кожний обов’язок 
має свої межі: не слід сподіватися від лікарів опіки – добро-
дійної, а чи заплаченої – яка непотрібна або невідповідна, яка 
тільки задовольняє примхи хворого, або вимагає надмірної 
витрати часу.

Наскільки гостро відчувають цей обов’язок і медична про-
фесія, і окремі лікарі? В серпні 1982 року Американська Ме-
дична Асоціація та інші групи, що мають відношення до лі-
карських справ, оголосили заклик до своїх членів розгорнути 
нові методи добродійної лікарської опіки, або опіки за зменше-
ні гонорари, для тих, хто інакше мусів би залишитися без неї.

Тим скептикам, що їх не переконують арґументи моралі, 
треба сказати ось що: добродійна лікарська опіка може бути 
чудовим «капіталовкладом» для окремих лікарів та для цілої 
лікарської професії. Вже тепер ми починаємо помічати «над-
вишку» молодих лікарів і творення нових форм організації 
лікарської опіки – мова про нові організації, які керуватимуть 
групами лікарів і лікарнями. Такі нові форми лікарської опі-
ки спричинять стан гострої конкуренції між лікарями. Крім 
цього, багато хворих, сьогодні безробітних, стане до праці: 
навряд чи вони так скоро забудуть ту ласкаву руку, яку їм 
простягнено в час крайньої потреби.

Якщо наша професія хоче витримати свою автономію, 
вона мусить докласти всіх зусиль, щоб дбати про здоров’я 
членів нашого суспільства – навіть тих, які за лікарську опі-
ку не можуть заплатити. Десять років тому Американська 
Медична Асоціація ствердила, що одна з найпереконливіших 
причин, чому наша професія втішається пошаною й підтрим-
кою суспільства – це давній професійний ідеал лікарської 
допомоги всім, не зважаючи на те, хто скільки може заплати-
ти. Цей ідеал – основа етики нашої професії. Коли ми його 
замінимо принципом «Обслуга тільки за заплату» – ми по-
ставимо перший і основний крок на шляху до соціалізованої 
медицини в цій країні. Всякі розмови про кращу лікарську 
обслугу, свободу вибору лікаря та втримування високого рів-
ня лікарської опіки анічогісінько не значать, якщо ми закри-
ємо доступ до лікарської опіки тій великій частині нашого 
суспільства, яка не може собі на неї дозволити.

Якщо суспільство переконається, що медична професія 
зрозуміла свою відповідальність у сучасній економічній кри-
зі, воно не стане так охоче закликати до радикальних змін.

Д-р Павло ДЖУЛЬ

Одним із джерел тривалих, емоційно насичених спо-
гадів майже кожної людини з вищого освітою є сту-

дентські роки. Це роки нових пізнань, знайомств, зміни та 
утвердження поглядів і переконань. Зберігаються в пам’яті і 
спогади про професорів, викладачів. 

Для мене цікавими були викладачі різних предметів – і 
теоретичних, і клінічних. У викладачів теоретичних кафедр 
відчувалася або ж не відчувалася і, відповідно, оцінювалася 
глибина знань, вникливість у них, переконаність у важливос-
ті їх для формування високого професіоналізму лікаря. Це ж 
старалися вловити, відчути підсвідомо і у викладачів клініч-
них кафедр, але з нашаруванням у їх поведінці, ставленні до 
аудиторії, до пацієнтів альтруїзму, уміння відчути характер 
співрозмовника з метою викликати з його боку увагу і довір’я.

Відповідно у мене формувався власний погляд на кожно-
го викладача, з яким доводилося відпрацьовувати курс за-
няття. Одні подобалися, імпонували до такого ступеня, що 
ловив себе на схильності бути такою ж людиною, таким же 
лікарем.

Таким переступив поріг 5-го курсу Львівського держав-
ного медичного інституту, в т.ч. поріг кафедри шпитальної 
терапії на чолі з професором Тимофієм Глухеньким. У сту-
дентському середовищі, як завжди, вже існувала загальна 
думка про співробітників кафедри, яка була відома нам на 
порозі 5-го курсу. Високої оцінки серед студентів заслужив 
доцент Степан Романович Барвінський, якому випало вести 
групу, до якої я належав.

Мене насамперед зацікавило прізвище доцента. Вихований 
в галицькому середовищі, постійно «голодний» до пізнаваль-
ної літератури і тому «начитаний», я знав про рід Барвінських, 
про долю його членів. Степан Барвінський своєю статурою, 
поведінкою в стосунках зі студентами, з хворими (спокій, 
рівновага, увага, культура у висловлюваннях) відповідав моїй 
уявній характеристиці українського інтелігента. 

Я особисто відчував увагу і прихильність з його боку. Чи 
не тому, що ніколи на заняттях, клінічних обходах не пере-
ходив на російську мову? При розборах хворих (діагноз, лі-

кування), якщо не збігалися думки п’ятикурсників, він іноді 
викликав мене: «А що скаже колега Пиріг?»

Завжди відчувалася з його боку вдумливість, спокій і по-
слідовність у аналізі симптоматики, анамнестичних даних 
хворого, у виборі тактики лікування.

У 1954 році я отримав диплом з відзнакою і з правом на 
наукову роботу (аспірантуру). Це був перший рік, коли клі-
нічна аспірантура була можлива тільки після 3-річного лікар-
ського стажу. Отже, тільки на теоретичну кафедру. Щоб піс-
ля такої аспірантури зайнятися роботою в клініці, я думав про 
фармакологію, патологічну фізіологію. Але на кафедрі фар-
макології нестало завідувача, на кафедру патофізіології ішов 
комсорг інституту, з яким я конкурувати не міг. Опинився я 
на кафедрі загальної гігієни. Завідувачу кафедри професоро-
ві Власу Мартинюк, деканові лікувального факультету з ви-
бором дисертації я почав за розділами здавати курс гігієни 
(кандидатський мінімум). І – ніяк! Хочу бути ЛІКАРЕМ, 
допомагати людям. Вирішив – покидаю аспірантуру, йду на 
практичну лікарську роботу. Мій намір ніхто з друзів, близь-
ких знайомих не підтримав. Йду на пораду до доцента Сте-
пана Барвінського. І він не підтримав мене. Намагався пере-
конати, що зі ступенем кандидата медичних наук, оскільки в 
інституті ще не було санітарно-гігієнічного факультету, можна 
буде переключитися на лікувальну роботу. Адже всі розуміли 
наскільки складно стати аспірантом. Все одно не умовили.

Ставши лікарем санаторію «Мармуровий палац» курорту 
Моршин, я не погасив у собі схильності до наукових спо-
стережень, у зв’язку з чим не один раз навідувався до доцен-
та С. Барвінського. Отримував від нього поради, підтримку. 
За три роки роботи в Моршині довелося виступати на науко-
вих конференціях, опублікував 8 статей, а пізніше – ще дві 
книжки про Моршин.

Підтримку Степана Романовича я відчував і пізніше, коли 
поступив до аспірантури в Києві. Степан Романович до кінця 
життя поздоровляв мене майже щорічно з Різдвом і Новим 
роком, з Великоднем на художніх листівках виконаних міс-
цевими художниками. Один з художників мною був визна-
чений – І. Буга. Жаль, що поздоровлення не датувалися (рік?). 

Відомо, що доцентові 
С. Барвінському в процесі ви-
вчення ендокринної патології 
потрібно було їздити по га-
лицьких містечках. Довелося 
побувати йому і в моєму рід-
ному Рогатині. Дописано ним 
наприкінці одного з новоріч-
них поздоровлень: «Рогати-
ном заворожений, особливо 
архітектурою; на жаль не по-
пав до середини Святодухів-
ської церкви (іконостас!). 
Ваші батьки надзвичайно 
милі, лишив їм телефон (№ 
свого телефону – П-г), коли б 
чогось потребували. З літератури не маю нічого нового. З 
пошаною С.Р.».

Для мене це була велика несподіванка. Як повагу до себе 
прийняли цей візит мої батьки.

Великоднє поздоровлення 1990 року доповнене: «Читав 
Вашу статтю в «Вітчизні», живемо в епосі великих подій – дай 
Боже, щоби вони здійснилися. Барвінські.»

Це була моя стаття «Таке солодке і гірке слово. Роздуми 
над сторінками преси». («Вітчизна», 1990, 3. С. 133-143), в 
якій я, заохочений «пєрєстройкою», проаналізував стан україн-
ської мови в Україні.

Поздоровлення підписувалися по-різному: «Ваші Барвін-
ські», «Степан Барвінський», «Ваш Степан Романович», «Сте-
пан Романович з сім’єю», «… з родиною» і т.п.

Правдоподібно, деякі поздоровлення були написані справ-
ді «сім’єю», «родиною». «Родина» – Стефа і Анна Барвінські 
листом (без дати) на початку 1992 року повідомили мене, що 
Степан Барвінський 16 грудня 1991 року покинув цей світ. 
Некролог опублікований в «Народному здоров’ї» у березні 
1992 року.

Стаття, присвячена 100-річчю від дня народження батька 
Степана Барвінського, дочки Анни («Народне здоров’я», 2017, 
ч.7-8), зобов’язала і мене поділитися спогадами з читачами, 
колегами – лікарями про особистість, яка заслуговує пам’яті 
як Людина, як Лікар, як Вчитель.

Випускник ЛДМІ 1954 року
Любомир ПИРІГ
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Стаття Павла Джуля, який був відомим діячем 
української діаспори в США, великим українським 
патріотом, меценатом нашої медицини, науки, 

культури, Почесним Президентом СФУЛТ, написа-
на ним більше 25 років тому, однак видається 

вельми актуальною для знаходження оптимальних 
дороговказів у подальшому вдосконаленні сучасної 

української медицини. 
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В той час коли студенти-медики в Польщі завчають кни-
ги напам’ять для наступних іспитів, то їх голландські 

колеги навчаються мистецтву лікування і ось як це відбува-
ється. Кімната, виповнена молодими людьми, близько десяти 
із них сидять навколо загального стола. Один з них, старший 
віком, провадить. Студенти обговорюють, радяться, проектують 
рішення проблем, що вимагає використання різних джерел 
знань. Так виглядає навчання, зорієнтоване на проблему, відоме 
під англійською абревіатурою PBL (Problem Based Learning – 
Навчання, зорієнтоване на проблему). А описана група – це 
студенти з Маастрихтського університету (UM) в ході зви-
чайної навчальної діяльності на медичному факультеті.

Що ж у цьому є такого революційного? А те, що пред-
мети, які класично належать до доклінічного викладання, яке 
творить основу медичних знань, у голандському медунівер-
ситеті були подріблені і змішані з клінічними заняттями. Сту-
денти вивчають проблемні блоки, що скомпоновані зі знань 
із різних областей. Так, наприклад, на першому році навчан-
ня є заняття під назвою «Харчування і імунітет», де вивчають 
анатомію та фізіологію внутрішніх органів, пов’язаних з хар-
чуванням, гормональну систему, питання, пов’язані з дієто-
логією і, нарешті, широку проблематику імунітету. Все це 
базується на конкретних випадках, й іншого, окремого ви-
вчення, наприклад, самої анатомії, немає. 

Тиждень студента UM виглядає наступним чином: 12-14 го-
дин на тиждень відведено на вивчення проблематики в стінах уні-
верситету, за підтримки лекцій. Решту часу студент витрачає 
на індивідуальну роботу: підготовка до наступних занять, чи-
тання книг, написання ессе, виконання завдань. «Ви, студен-
ти, самі несете відповідальність за власну освіту і розвиток 
особистості», – пишуть на сайті керівництва університету.

Отож, перший рік молоді лікарі вивчають не відособлені 
предмети, як на приклад медичну біологіїю чи гістологію, а 
відразу вчаться діяти при конкретних ситуаціях, щоб уже на 
третьому році навчання почати роботу з пацієнтами. Від самого 
початку вони здобувають необхідні навички: коли обговорю-
ють системи кровопостачання та дихання, то на практичних 
навчаються основ серцево-легеневої реанімації.

Наслідком такого навчання має стати отримання практич-
ного вміння робити висновки про стан пацієнта і планувати 
відповідне лікування. Не менш важливим є також набуття 
навичок для спілкування з пацієнтом, адже саме він має бути 
врешті-решт джерелом знань!

Студент як жорсткий диск
На відміну від цього, давайте повернемося на рідний грунт. 

Як виглядає на практиці викладання медицини в Польщі? Я 
запропонував про це розповісти свіжоспеченому студентові 
одного з провідних польських університетів, який попросив 
зберегти його анонімність. Оповідь цього адепта медичних 
студій змальовує картину порочного кола. Відправною точкою 
є великі групи студентів – відтак бракує пацієнтів і лікарів 
для практичного навчання студентів. Це призводить до дуже 
квапливого перебігу практики і, як наслідок, відсутності спе-
ціальних знань і досвіду. Так ось, один блок доміно штовхає 
інший: «Неотримання конкретних вмінь під час студій при-
зводить до того, що керівник групи не знає, що її члени знають, 
а чого ні, тому, про всяк випадок, нічого не дає їм робити».

Головним атрибутом студента-медика фактично є об’ємна 
пам’ять. «Це просто зубріння. Часто окрім підручників треба 
заучувати ще й тести минулих років, тому що на іспитах заз-
вичай запитують про казуїстичні захворювання, а не про ті, 
які лікар кожної спеціалізації повинен хоч трохи знати», – 
сказав мій співрозмовник.

Існують також іспити, на яких «ви повинні цитувати під-
ручник, включно з примітками, а на тестуванні, своєю чергою, 
запитують про якісь такі речі, ніхто не зосереджується на 
загальному, тільки на найбільш дивних темах, які лишень 
можуть трапитися у тестах». В результаті,чимало студентів 
не знають базисних інформацій про конкретну хворобу, але 
зате вони пам’ятають, що в якомусь індіанському племені 
Мексики за неї відповідає певен конкретний ген, і зазвичай 
ця недуга більше ніде не трапляється».

Ще одна студентська болячка це неточності отримуваних 
знань. «Очевидно, що ми повинні навчатися з підручників, 
які наведені в рекомендаціях до кожного предмету. Іноді бу-
вають такі предмети, де дають понад десяток книг по 500 сто-
рінок кожна, а ще стільки само рекомендованої літератури. 
Якби навіть нашим єдиним завданням було б вивчення тільки 
цього одного предмету, то й так ми ніколи б не змогли усе це 
прочитати. Інколи різні книги по-різному описують тему і, 
навчаючись з двох джерел, ви не зможете обрати правильну 
відповідь на тест і» – говорить він.

Неформальні методи здобування практичних знань
Основна проблема навчання у польській системі полягає 

у відокремленні від себе двох реальностей: вивчення вели-
чезної обсягом теорії і набуття практичних знань, також необ-
хідних для лікування.

Нема жодних сумнівів в тому, що вивчення медицини є 
важким напрямком здобуття професії; основною причиною 
є величезний об’єм матеріалу, який повинен вивчити студент. 
Звичайно, для блага пацієнта. Але чи дійсно це так? Наслід-
ком перевантаження теоретичними навчаннями в Польщі – 
особливо в великих університетах – стає неформальний спо-
сіб набуття практичних знань про лікування. Ті студенти, які 
ідучи на студії, знають про свою майбутню спеціалізацію, 
«часто йдуть в наукові гуртки по фаху, потім ходять на чер-
гування, намагаються причепитися до когось, про кого чули, 

що він щось показує і щось дозволяє, і, ходячи за ним, вони 
вчаться як лікувати людей, а не того, що написано в підруч-
никах», – пояснює мені випускник медичної школи.

А решта? Під час практики або стажування мали б, якщо 
пощастить, потрапити під крило старшого колеги, який дасть 
стажисту певну автономію, уважно спостерігаючи за його 
руками, за його роботою. Але такого «майстра» не так легко 
знайти, «майже ніхто з лікарів не хоче вчити і кожен воліє 
швидко усе зробити сам, щось там пояснюючи собі під носом». 
Ще один молодий лікар якось розповів мені анекдот зі свого 
досвіду. Коли він сидів зі старшим колегою в кабінеті УЗД, 
той наполегливо прикривав екран пристрою. На питання, чи 
можна відкрити монітор і пояснити, що там видно, він почув: 
«Або сидиш тихо, або тебе викину звідси, а вчитися маєш з 
підручника.»

«Ти, студенте, є відповідальним за своє навчання і осо-
бистий розвиток», – написано на сайті університету в Мааст-
рихті. Отож навчання медицини в нашій ситуації засноване 
на вмілому і послідовному управлінні студентом власною 
кар’єрою або на великій дозі удачі. І все для того, щоб після 
декількох років студій натрапити на вчителя, який поділить-
ся видертим колись у такий самий спосіб знанням. Не секрет, 
що більш прибуткові спеціалізації, як-от сприятливіша для 
приватної практики гінекологія, ліпше приховують свої знан-
ня, неохоче допускаючи потенційних конкурентів на ринку 
медичних послуг.

Початок змін в Польщі
Проблема неправильного балансу між теорією і практикою 

в медичній освіті, звичайно ж, була давно уже ідентифікована. 
У 2008 році ректор Варшавського Медичного університету, про-
фесор Марек Кравчик, закликав: «Ви не можете відокремити 
вивчення доклінічних дисциплін від навчання клінічної ме-
дицини» („Przegląd Urologiczny” 2008/6;52). Тоді польські 
університети відкрили інтегроване навчання, яке здійснюється 
головним чином у формі факультативних курсів, що поєднують 
знання з різних областей. Наприклад, в медичному універси-
теті міста Лодзь, де на перших роках є «класичні» медичні 
студії на чолі з легендарними анатомією і гістологією, а потім 
поступово впроваджуються блоки інтегрованого навчання. 
Лодзький університет в рамках «Операції Успіх» також сла-
виться застосуванням методики викладання згаданого PBL.

Схожим шляхом пішов також наймолодший польський 
медичний факультет Університету Вармії і Мазур (UWM), на 
якому із самого початку програми використані елементи PBL, 
зрештою безпосередньо інкорпоровані з Маастріхту, де на-
вчалися викладачі. Але керівники університету визнають, що 
вони не наважилися на такі далекосяжні обмеження блоку 
теоретичних знань, як у Нідерландах. Отож, студенти разом 
з практичними заняттями з вирішення клінічних проблем і 
практики, повинні засвоїти й серйозні теоретичні знання.

За словами д-ра медичних наук Моніки Барчевської, яка 
провадить в UWM навчання в форматі PBL, є підстави для 
полишення традиційних предметів, які є базою знань для прак-
тичної роботи лікаря. «PBL передбачає відразу рішення ме-
дичних проблем, без тих основ, які включають в себе знання 
анатомії, фізіології, фармакології, патології або гістології. У 
багатьох випадках це занадто складно для студентів, тому що 
більш складні проблеми вимагають глибоких знань», – пояс-
нює він.

PBL тому використовується в основному для того, щоб 
навчити студентів мислити, робити висновки на підставі різ-
номанітних даних. Ось приклад заняття на першому році на-
вчання: «40-річна жінка, з ожирінням, але в хорошому загаль-
ному стані. Вона прокинулася і каже, що не бачить на одне 
око. Що може бути причиною цього?» Звичайно, першокурс-
ники не можуть дати остаточну відповідь. Але вивчаючи ана-
томію, вони можуть простежити зоровий шлях від сітківки 
до зорової кори, де може бути пошкодження, що зумовило 
симптом», – каже Барчевська. Наступні, більш складні ви-
падки, вводяться в наступні роки, з розширенням теоретичних 
знань студентів.

Ефективність PBL значною мірою залежить від самих 
студентів. Деякі люди ненавидять цей спосіб занять, інші хо-
тіли б навчатися тільки таким чином. Ці останні здатні про-
бути усю зміну з черговим лікарем у шпиталі, ставлячи пи-
тання і спостерігаючи за наступними випадками. Теоретики 
залишаються при тестах і підручниках, тому що система до-
зволяє це робити. Сама конструкція заключного лікарського 
іспиту далека від практики і вимагає від екзаменованого на-
самперед знань в конкретних областях

Як змінити біомедичну модель?
Сучасні методи навчання впроваджуються в Польщі дуже 

обережно. Вони розглядаються скоріше як розширення сфери 
компетенції студентів, аніж перспектива реальних змін в сис-
темі підготовки лікарів. У той же час, використання тільки 
окремих елементів методики не дає змоги отримати усі на-
слідки, на які вона спроможна. А модель схожа на маастріхт-
ську, яка кладе сильний акцент на практичні навички і вміння 
комунікації, може стати рецептом змін для застарілої системи 
освіти, що потребує для свого безперебійного функціонуван-
ня практично не існуючих нині відносин учень – вчитель.

 «Недоліки набуття певних навичок у навчанні зумовлю-
ють, що лікарю-керівнику групи не відомо про рівень і якість 
знань її членів, тому, про всяк випадок, він не дає їм нічого 
робити».

І хоча це один з декількох можливих способів, він може 
допомогти стимулювати у наступному поколінні лікарів ба-

жання ділитися власними знан-
нями, отриманими під час робо-
ти в групах на студіях. Робота 
над основами повинна прине-
сти, на додаток до поліпшення 
підготовки лікарів-практиків, 
теж змогу розірвати порочне 
коло, вивільняючи «таємне» 
нині медичне знання, доступне 
тільки для вибраних студентів. 
Від цього до медицини, зосе-
редженої на пацієнтові, яка 
враховує того потреби, вибір і цінності, тільки один крок.

Голандці хваляться фантастичними результатами побудо-
ви своєї програми. Вони стверджують, що підготовані у них 
лікарі мають набагато ліпші практичні і комунікативні навич-
ки, ніж ті, кого вчили традиційним способом. Цього остан-
нього елементу – спілкування – особливо бракує в наших 
лікарнях і клініках, які є ідеальною «біомедичною моделлю» 
медико-санітарної допомоги, яка обмежується тільки орга-
нічними аспектами, розглядаючи людські страждання, як не-
справну машину, що потребує ремонту. В основі цієї моделі 
є система освіти, процес «ставання» лікарем, що є складним 
процесом соціалізації в професії.

Польські лікарі є такими, якими їх створила система на-
вчання. Цей процес описав Роберт Мертон у своїй книзі «The 
student-physician». На його думку, медична школа є особливою 
соціальною системою, з певними ролями, методами соціалі-
зації і цінностями, істотними для майбутньої поведінки ліка-
ря. Ось чому таке велике значення має спосіб, у який молоді 
лікарі навчаються. Якщо з самого початку вони навчатимуть-
ся в групах, якщо вони спілкуватимуться між собою, практи-
куватимуть і залишатимуться в контакті з пацієнтом, якого 
шанобливо трактуватимуть, то процес дегуманізації можна 
буде спинити.

Станіслав МАКСИМОВИЧ
(Stanisław Maksymowicz),

Доктор соціології, експерт аналітичного центру 
Ягелонського клубу

(“Nowa konferencja”. – №10/2015. S.17-21.)
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Згадати про 80-річчя створення у Львові першої медико-
генетичної порадні варто у контексті долі українських 

генетиків до періоду панування антинаукового лисенківсько-
го вчення в СРСР, відомості про яку довгий час замовчували-
ся. Було б великою несправедливістю забути їх імена і перші 
здобутки в ділянці генетики людини. Під впливом ідей Чарль-
за Дарвіна було виявлено, що внаслідок добору у людей 
з’являються властивості, які притаманні певній групі, бо се-
ред нащадків асортивних пар концентрується комплекс ознак, 
притаманних саме цій конкретній групі. 

Українські лікарі зробили свій внесок у розвиток генетич-
них медичних закладів, які згодом дали можливість академі-
ку Овксентію Корчаку-Чепурківському відкрити 1931 року 
Український науково-дослідний інститут охорони материнства 
і дитинства. Професор Володимир Підгаєцький організував 
і очолив кафедру професійної гігієни в Київському медінсти-
туті. 1924 року в УРСР вийшло 48 медичних видань україн-
ською мовою, серед яких праця В. Підгаєцького «Євгеніка, 
або наука про поліпшення майбутніх поколінь» У ній, за сло-
вами дослідника історії медицини, професора Ярослава Га-
ніткевича, ще в той час висловлені ті положення, які сьогодні 
реалізуються медико-генетичними консультаціями. 1937 року 
гінеколог Олександр Подолинський надрукував працю «Добір 
в подружжу». Фундаментальні дослідження Василя Плюща, 
Геннадія Шульца, Андрія Олеарчика мали великий вплив на 
розвиток медичної генетики в Галичині. Борис Матюшенко 
1931 року у львівському журналі «Лікарський вісник» над-
рукував статтю «Євгенічні порадні і їх організація». В цій 
статті як незаперечну істину висунув твердження про те, що 
забезпечення біологічних прикмет (ознак) людини – праце-
здатності, витривалості, швидкості сприймання – має не лише 
медичне, але й соціальне і, навіть, державне значення. І, вреш-
ті, у 1937 році Роман Осінчук за підтримки Мар’яна Панчи-
шина створив у Львові на вулиці Уєйського, 14, (тепер 
вул. Устияновича) першу євгенічну порадню, мета якої була 
співзвучною із метою діяльності сучасних медико-генетичних 
консультацій.

Зиновія СЛУЖИНСЬКА,
Олександра СЛУЖИНСЬКА, члени НТШ

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÎÒÐÈÌÀÍÎ ÍÎÂÅ 
ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Львівський державний регіональний клінічний ліку-
вально-діагностичний онкологічний центр отримав 

сучасне медичне обладнання вартістю біля 150 мільйонів 
гривень.
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Оцінка відповіді пухлини на терапію є одним із важли-
вих завдань променевої діагностики в онкології. Ранні 

спроби дати визначення об’єктивної реґресії пухлини під впли-
вом антинеопластичних засобів були зроблені ще на початку 
60-х років минулого сторіччя. В середині 70-х років оцінка 
об’єктивної реґресії пухлини широко розповсюдилася, оскіль-
ки стала оче видною необхідність загальноприйнятих термінів 
для повідомлення результатів лікування злоякісних пухлин.

До моменту широкого впровадження на початку 80-х ро-
ків томографічних методів дослідження у клінічній практиці 
не існувало точних способів доопераційної оцінки розмірів 
пухлини. Першими стали критерії оцінки відповіді пухлини 
на терапію WHO, розроблені Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я в 1979 р. та опубліковані в 1981 році. Це перші 
критерії, які систематизували підхід до оцінки відповіді пух-
лини на лікування, вперше було визначено поняття вимірю-
вальних та «оцінювальних» утворів та правила їх вимірюван-
ня. Проте з часом були виявлені недоліки критеріїв WHO, що 
обмежують їх застосування в онкологічній практиці. Це зу-
мовило розробку Міжнародною Робочою групою спрощених 
критеріїв оцінки відповіді пухлини на лікування. 

У 1999-2000 році на зборах Американського товариства 
клінічної онкології були представлені, а згодом і опублікова-
ні нові критерії – критерії RECIST 1.0 (Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumor). 

З появою нових схем хіміотерапії змінились підходи до 
аналізу відповіді пухлин, завдяки чому були розроблені онов-
лені критерії – версія RECIST 1.1, опубліковані у 2009 році. 
RECIST дозволяє лікарям визначити, як відповідає пухлина 
на терапію, чи є стабілізація хвороби, чи хвороба прогресує.

Однак методологія RECIST була заснована тільки на ви-
мірі анатомічних розмірів утворень без урахування інших, 
метаболічних, клінічних та лабораторних параметрів. Через 
це могли виникати помилки в оцінці терапії таких захворювань, 
як гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК), гастроінтестинальні 
стромальні пухлини (GIST), лімфопроліферативні захворю-
вання (годжкінські та негоджкінські лімфоми). Тому настала 
необхідність розробки специфічних критеріїв, призначених 
для певних гістологічних типів злоякісних новоутворень. З 
розвитком ПЕТ / КТ більша увага стала приділятися можли-
вості кількісної оцінки метаболічного статусу пухлини в про-
цесі лікування, що було реалізовано в системі критеріїв 
PERCIST 1.0. Використання PERCIST 1.0 дозволяє з іншої 
сторони оцінити процеси пухлинної відповіді, і, як наслідок, 
результати протипухлинної терапії в цілому (але через незнач-
ну кількість ПЕТ / КТ приладів в Україні не застосовується).

 Все почалося з критерій WHO та RECIST 1.0. До широ-
кого поширення КТ в клінічній практиці на початку 80-х ро-
ків не існувало інших способів оцінки розмірів пухлини, крім 
традиційної рентгенографії та пальпації. У 1979 році ВООЗ 
були розроблені перші критерії відповіді пухлини, засновані 
на розрахунку суми довгих розмірів (Sum of the products of 
diameters; SPD) за даними КТ. Передбачалося, що дослідник 
після вимірювання найбільшого поздовжнього розміру цільо-
вого (або таргетного) вогнища проведе оцінку найбільшого 
поперечного (перпендикулярного до поздовжнього) розміру. 
Сума добутків найбільшого поздовжнього та поперечного 
розмірів і є початкова сума, від якої буде проводитися оцінка 
в динаміці. 

Вперше в критеріях WHO (ВООЗ) були введені поняття: 
повна відповідь (complete response, CR – пухлина не визна-
чається при контрольному обстеженні; часткова відповідь 
(particular response, PR; ≥ 50% зменшення суми добутків діа-
метром /SPD/ від базового; прогресування захворювання 
(progression disease, PD; ≥ 25% збільшення розмірів утворен-
ня; стабілізація захворювання (stable disease, SD; будь-який 
стан, що не відповідає критеріям повної регресії, часткової 
регресії чи прогресуванню. 

До недоліків критеріїв ВООЗ (1979) слід віднести: від-
сутність обмеження максимальної кількості цільових (таргет-

них) вогнищ; відсутність обмеження мінімальних розмірів 
цільових вогнищ; різні групи дослідників застосовують неод-
накові методи оцінки реґресії пухлини за змінами величини 
вимірюваних та «оцінюваних» утворів згідно з критеріями 
ВООЗ; відрізняються мінімальна величина пухлини та кіль-
кість утворів, які необхідно описувати; одні клініцисти ви-
значають прогресування хвороби при негативній динаміці 
зміни навіть одного утвору, інші вважають, що для цього пот-
рібна зміна загальної маси пухлини (сума величин усіх утво-
рів); навіть незначні коливання розмірів вимірюваної пухлини 
могли привести до істотної зміни суми діаметрів і внаслідок 
цього до більшого числа пацієнтів з прогресуванням; дво-
вимірність оцінювальних утворів після появи нових техно-
логій – КТ та МРТ – призвела до непорозумінь у процесі 
інтеґрації тривимірних критеріїв у систему оцінки реґресії.

 Все це стало передумовою створення в 2000 році доско-
наліших критеріїв відповіді солідних пухлин на терапію – 
RECIST (в подальшому – RECIST 1.0). Використання RECIST 
в першу чергу передбачали, що динамічний контроль захво-
рювання проводиться за допомогою КТ або МРТ. Порівняно 
з критеріями ВООЗ було введено обмеження на кількість 
оцінюваних вогнищ (загальне число до 10, не більше 5 в од-
ному органі). Також були обумовлені мінімальні розміри ці-
льового утвору – не менше 10 мм при використанні сучасної 
на той момент КТ з товщиною зрізу 5 мм або подвоєної суми 
товщини зрізу. Вогнища, які відповідають цим умовам, є «ви-
мірюваними» ( «measurable»), інші вогнища вважаються не 
вимірювальними («nonmeasurable»). Додатково введені по-
няття «цільових» («target») і «нецільових» («nontarget») утво-
рень. Цільові утворення мають обов’язково бути вимірюва-
ними, нецільові – усі інші.

Ключовою відмінністю схеми критеріїв RECIST1.0 є на-
ступне: одновимірність оцінювальних утворів, критерій ви-
бору – величина утвору за найбільшим діаметром та при-
датність точних повторних вимірів; початкове встановлення 
утворів-мішеней: до 5-ти в одному органі та до 10-ти утворів 
загалом; початкова сума найбільших діаметрів утворів-міше-
ней застосовується для об’єктивної оцінки регресії пухлини 
в динаміці; всі інші утвори обираються як не вимірювальні.

 Ці критерії зумовлюють відносно більш пізньє, порівня-
но з критеріями ВООЗ, виявлення прогресування, що під-
тверджується дається даними P. Therasse і співавторів. Проте, 
спостерігалися складності оцінки при появі великої зони не-
крозу або кістозної трансформації пухлини (наприклад, у 
випадку з GIST). Більшістю авторів була визнана успішність 
RECIST1.0, проте з урахуванням їх деяких обмежень все ж 
була потрібна і їх модифікація, реалізована в критеріях RECIST 1.1. 
Після перегляду традиційних критеріїв RECIST 1.0 в 2009 р 
була опублікована нова модифікація (RECIST 1.1), що врахо-
вує особливості новітніх технологій променевої візуалізації, 
таких як мультидетекторну КТ. На відміну від RECIST 1.0 
параметри нових критеріїв були створені на основі вибірки 
більшої репрезентативності (було проведено оцінку понад 
6500 пацієнтів; для порівняння – для RECIST 1.0 вибірка 
склала 569 пацієнтів). Основним нововведенням RECIST 1.1 
стали зменшення кількості утворів-мішеней та зміни в відсо-
тковій оцінці пухлинної маси, а також чітка система оцінки 
лімфатичних вузлів, які тепер теж могли оцінюватися як тар-
гетні вогнища. Для того, щоб вогнище вважалося вимірюва-
ним, розмір його має становити щонайменше 10 мм по най-
більшому діаметру, але для лімфатичних вузлів не менше 15 мм 
по короткій осі. Вогнища з найбільшим діаметром менше 
10 мм, а також лімфатичні вузли менші 15 мм по короткій осі 
не можуть вважатися вимірними. 

 Введення в RECIST 1.1 нижньої межі розмірів змінених 
лімфатичних вузлів (15 мм по короткій осі) вкрай важливе 
для оцінки відповіді на терапію. Лімфатичні вузли з розміра-
ми менше 10 мм по короткій осі вважаються нормальними; в 
разі, якщо вузол зменшується практично повністю і не може 
бути виміряним з достатньою точністю, його діаметр по ко-

роткій осі приймається за 5 мм; 
в разі повної відсутності вузла 
його розмір приймається за 0. 
Ключовою  відмінністю 
RECIST 1.1 від RECIST 1.0 є 
те, що лімфатичний вузол може 
зменшитися до розмірів, від-
мінних від 0, і при цьому ре-
зультати дослідження можуть 
бути кваліфікованими як повна 
відповідь. Таким чином, 
RECIST1.1, особливо в разі за-
хворювань, у яких збільшенні лімфатичні вузли складають 
основну пухлинну масу, є менш суворими щодо оцінки від-
повіді на терапію. За даними R. Wahl і співавт., близько 23% 
всіх випадків захворювань з переважним ураженням лімфа-
тичних вузлів можуть бути перекваліфіковані з «часткової 
відповіді» до «повної відповіді» тільки за рахунок викорис-
тання RECIST 1.1 замість RECIST 1.0.

Крім того, в порівнянні з оригінальними RECIST1.0, в 
яких допускалася оцінка до 10 «цільових» вогнищ, у моди-
фікованій версії RECIST 1.1 їх кількість була скорочено до 5 
(не більше 2 в одному органі). 

Згідно RECIST 1.1, рекомендується виконання контроль-
них досліджень з максимально однаковими (або близькими) 
параметрами збору даних. Товщина зрізу на КТ повинна ста-
новити 5 мм або менше, ділянка обстеження повинна бути 
безперервною і включати всі області можливого метастатич-
ного розповсюдження. Вкрай важливо прагнути використо-
вувати неіонні контрасти, подібні об’єм та швидкість введен-
ня контрастного препарату. Згідно з даними більшості авторів, 
у пацієнтів з різною локалізацією первинної пухлини най-
більше число вторинних вогнищ в печінці і патологічних 
лімфатичних вузлів було виявлено у венозній фазі. Тому при 
дослідженнях для більшості солідних пухлин досить вико-
ристовувати одну венозну фазу контрастування при КТ, тоді 
як для деяких гіперваскулярних утворень (ГЦК, нейроендо-
кринні пухлини, нирково-клітинний рак) необхідне досліджен-
ня з мультифазним контрастуванням.

Однак критерії ВООЗ, RECIST1.0 чи RECIST 1.1 можуть 
бути застосовані для визначення відповіді пухлини у випадку 
застосування цитотоксичних агентів. Цитостатики безпосе-
редньо впливають (знищують) клітини пухлини або запобі-
гають поділу ракових клітин і тому відповідь пухлини на 
цитотоксичні агенти може бути легко оцінена від початку 
терапії. Раннє збільшення пухлинної маси і/або раннє збіль-
шення розміру пухлини означає прогресування захворюван-
ня. Після виявлення прогресування, рекомендується припи-
нення хіміотерапії. Відповідь пухлини після лікування часто 
дозволяє передбачити ремісію і виживання.

(Закінчення в наступному числі «НЗ»)
Юрій МИЛЯН 

Завідувач кабінетом комп’ютерної томографії 
Львівського державного онкологічного регіонального 

лікувально-діагностичного центру

Нагороду отримує Мирослава САВЧАК 

9 серпня у день Святого велико-
мученика та цілителя Пантелеймо-
на згідно із результатами голосу-
вання Національної експертної 
комісії найвищою громадською 
нагородою у медицині - Орденом 
Святого Пантелеймона нагородже-
но низку кращих українських ме-
диків.

В номінації «Кращий лікар» 
відзначені: КАШТАЛЬЯН Михай-

ло Арсеньєвич (м. Одеса), КОВАЛЬЧУК Ігор Васильович (м. 
Львів), ЛАБЕНСЬКИЙ Степан Васильович (м. Івано-Фран-
ківськ), ТОДУРОВ Борис Михайлович (м. Київ). В номінації 
«Кращий медик» відзначені: КУШНІР Ольга Арсентіївна 
(м.Тернопіль), МИХАЛЬЧУК Валентина Миколаївна (м. За-
поріжжя), НОВІКОВА Людмила Дмитрівна (м.Краматорськ), 
САВЧАК Мирослава Ярославівна (м. Львів). 

В номінації «Новатор в охороні здоров’я» відзначені: АН-
ДРІЇШИН Людмила-Оксана Іванівна (м. Івано-Франківськ), 
КАРПЕНКО Юрій Іванович (м. Одеса), СЛЄСАРЕНКО Сер-
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Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ ÊÐÀÙÈÕ ²Ç ÊÐÀÙÈÕ
гій Володимирович (м. Дніпро), СТАЩУК 
Руслан Петрович (м. Вінниця).

В номінації «Міжнародне співробітництво 
в охороні здоров’я» відзначені: АРЯЄВ Мико-
ла Леонідович (м. Одеса), ГУЛЬЧІЙ Олеся Пе-
трівна (м. Київ), ЙОЛТУХІВСЬКИЙ Михайло 
Володимирович (м. Вінниця), Хубертус фон 
ФОСС (Німеччина).

В номінації «Служіння суспільству» відзна-
чені: БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна (м. Ки-
їв), ДОНЦОВА Катерина Михайлівна (м. Лу-
ганськ), ЗІНИЧ Ігор Вікторович (Київська 
область), Ігуменя СЕРАФИМА (м. Одеса), 
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович (м. Київ)

УЛТ у Львові вітає двох нагороджених пред-
ставників Львівщини: головного лікаря Львів-
ського державного регіонального лікувально-
діагностичного онкологічного центру Ігоря 
КОВАЛЬЧУКА і фельдшера Львівського об-
ласного центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф Мирославу САВЧАК.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÃÎËÎÂÍÀ ÓÏÐÀÂÀ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª

Відбулись чергове засідання Головної управи УЛТ у 
Львові. У порядку денному питання участі членів то-

вариства у ХVІ з’їзді Всеукраїнського лікарського товариства. 
Згідно поданих заяв рекомендовано до прийняття в товариство 
нових членів. Розглянуто питання щодо конкурсного призна-
чення головного лікаря Львівської обласної клінічної психіат-
ричної лікарні. Заслухано виступ претендента на цю посаду, 
члена товариства, доктора Богдана Чечотки. Він відповів на 
поставлені присутніми запитання щодо свого бачення роботи 
цієї лікувальної установи. Після активного обговорення чле-
ни Головної управи підтримали кандидатуру Б. Чечотки на 
посаду керівника ЛОКПЛ. 

Також обговорено питання біжучої діяльності товариства 
та деяких його первинних осередків.

 • Íàóêà – ïðàêòè÷í³é ìåäèöèí³
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ÀÒÈÏÎÂÀ ÎÍÊÎËÎÃ²ß
Кожен онколог періодично зустрічається з парадоксаль-

ним перебігом злоякісного новоутвору. У першу чер-
гу це стосується прогнозу перебігу та результатів хвороби. 
Відомо, що не завжди пухлини однакової стадії, локалізації 
та гістологічної структури є ідентичними щодо прогнозу. Іс-
нує основна маса пацієнтів, доля яких вкладається в статис-
тичні закономірності, але поряд з цим в інших хворих прогноз 
виявляється неочікувано добрим або несподівано поганим. 
Часто якість лікування на такі явища не впливає. У чому спра-
ва? Над цим замислювалися наші попередники і сучасники. 
Для стандартизації поглядів на діагноз і вибір лікування про-
понувалися клінічні, морфологічні та інші класифікації. Але 
і в межах цих класифікацій знаходилися «нетипові випадки». 
Поступово утверджувалася думка, що злоякісна пухлина за 
своєю суттю є гетерогенним явищем, яке містить варіанти, 
що відрізняються від основної маси пухлин часто дрібними, 
не помітними або ще не імуногістохімічної структури, елек-
тронномікроскопічні варіанти, спадкові фактори) часто стають 
основними у визначенні прогнозу і вимагають корекції схем 
лікування. Прикладом може служити рак грудної залози, який 
ще недавно класифікували на 4 стадії. З впровадженням сис-
теми TNM кількість груп значно збільшилася (більше 20) за 
рахунок комбінації символів, кожен з яких розділений на низ-
ку підгруп (Тx, T0, Т1, Т2, Т3, Т4; N0, N1, N2, N3; М0, М1). 
Цей процес продовжився з впровадженням символу G, який 
характеризує ступінь диференціації пухлини (G1, G2, G3). 
Застосування молекулярно-генетичного підходу до класифі-
кації пухлин (ER, PR, HER2neu і ряд інших) розділили усі 
вище згадані групи ще мінімум на 4 частини. З кожним роком 
виявляють нові генетично-молекулярні фактори, що по-новому 
характеризують біологічний вид пухлини. Як наслідок – зараз 
нараховується не менше 250 різновидностей раку грудної за-
лози, кожен з яких має характерний для себе прогноз, відріз-
няється за клінічним перебігом і вимагає окремого клінічного 
підходу до лікування. До цього слід додати низку морфоло-
гічних форм (не менше десяти), частина з яких є переважаю-
чими, а інші – рідкісні, не завжди відомі загалові лікарів. 

Ведучи мову про атипові пухлини, ми акцентуємо, що 
такими можуть виявитися варіанти дуже розповсюджених 
пухлин (наприклад, вже згаданого раку грудної залози), які 
відрізняються від основної маси деякими деталями будови і 
функцій, та мають різко відмінний прогноз. До рідкісних пух-
лин треба зачислити рідкісні морфологічні варіанти пухлин 
багатьох локалізацій, які атипово реагують на лікування і 
мають несприятливий прогноз. До рідкісних пухлин треба 
зачислити і ті, які в наших географічних широтах практично 
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На сторінках історії Українського лікарського товариства у 
Львові серед найактивніших піонерів його відродження зна-

читься доктор Юрій Андрійович Дашо. Він народився 16 вересня 
1947 року у місті Самборі на Львівщині. Закінчивши із відзнакою 
Самбірське медичне училище, працював фельдшером у Жидачівській 
ЦРЛ, у 1966-1969 роках проходив строкову військову службу. У 1975 ро-
ці після завершення навчання у Львівському державному медичному 
інституті та отримання диплому з відзнакою був рекомендований на 
наукову роботу. Пройшов навчання у клінічній ординатурі на кафедрі 
інфекційних хвороб ЛДМІ. У 1977 році став заступником головного 
лікаря, а від 1992 року головним лікарем Львівської комунальної 
інфекційної клінічної лікарні. На цій посаді надзвичайно багато зро-
бив для розвитку цієї галузі системи охорони здоров’я, для вдоско-

налення роботи очолюваної ним лікарні, благоустрою навколишньої території та стану лікар-
няних приміщень. Доктор Ю. Дашо має вищі кваліфікаційні категорії за спеціальностями 
«інфекційні хвороби» та « організація охорони здоров’я». Він є автором майже 70 наукових 
робіт з актуальних проблем інфекційної патології та організації медичної допомоги. Його 
авторитет та глибокі знання стали підставою для обрання заступником голови Асоціації лі-
карів-інфекціоністів України. Від 2009 року доктор Дашо працює у Львівському обласному 
Центрі профілактики та боротьби із СНІДом, де продовжує щедро віддавати свій досвід ви-
рішенню цієї актуальної проблеми сучасності, наданню допомоги важко хворим. 

Своїм життям доктор Юрій Дашо засвідчує взірець того, якою повинна бути роль сучасно-
го українського лікаря у суспільному житті. У відродженому УЛТ впродовж 1990-1992 років 
він плідно очолював провідну в той час лікувально-профілактичну комісію, у 2000-2004 роках 
був членом Суду лікарської честі, багато раз вміло головував на конференціях УЛТ. Як член 
ініціативного комітету доклав великих організаційних зусиль для відновлення у 1990 році 
доброчинного товариства «Народна лічниця» імені Митрополита Андрея Шептицького. Він 
відіграв значну роль у організації конференції пам’яті Митрополита Андрея та збиранні доб-
рочинних коштів на відновлення цієї лічниці. На установчих зборах у червні 1990 року було 
затверджено Статут «Народної лічниці», обрано її Раду, головою якої став доктор Ю.Дашо. 
Після прийняття Присяги на Святому письмі , ним було представлено план діяльності лічни-
ці. Тривалий та нелегкий шлях її становлення в значній мірі вдалося подолати саме завдяки 
непересічному організаційному талантові та жертовній праці доктора Дашо. За відродження 
«Народної лічниці» Імені Миттрополита Андрея Шептицького у 2002 році він був нагоро-
джений Грамотою Верховного Архиєпископа Львівського, Києво-Галицького Митрополита 
УГКЦ, Кардинала Любомира Гузара. За свою працю відзначений низкою Грамот та Подяк 
органів влади різного рівня та керівництва охороною здоров’я.

Доктор Юрій Дашо – справжній український інтелігент, патріот, людина, яка через своє 
серце перепускає всі болі та проблеми, як вітчизняної медицини в цілому, так і кожного, хто 
звертається до нього, кому потрібна його порада та допомога.

 Українське лікарське товариство у Львові сердечно вітає доктора Юрія Дашо із 70-річним 
ювілеєм та щиро зичить йому міцного здоров’я на многії та благії літа, успішного сповнення 
всіх задумів, наснаги для подальшої праці.

Шановний Колего!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго Ваші дні й літа, 
А тиха радість – чиста і висока,
До Вас у гості завжди заверта!
Бажаєм здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти та щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!

Â²Í ÏÐÀÖÞª ÇÀÄËß 
ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ

Доктор Ярема Володимирович Возниця працює задля май-
бутнього, щедро віддаючи весь свій непересічний талант 

лікаря-педіатра збереженню здоров’я підростаючого покоління. 
 Він прийшов у світ 21 вересня 1947 року у містечку Ходорові 

на Львівщині. Навчався у Львівському медичному училищі та на 
педіатричному факультеті Львівського державного медичного ін-
ституту, який закінчив у 1971 році. Після служби на Тихоокеансько-
му флоті впродовж 1975-1990 років працював у Львівському науко-
во-дослідному інституті спадкової патології. У 1984 році захистив 
кандидатську дисертацію «Стан калінкреїнкінінової системи при 
токсикозах у дітей». Починаючи від 1990 року доктор Я. Возниця 
керує педіатричним відділом Західноукраїнського спеціалізованого 
дитячого медичного центру, має вищу кваліфікаційну категорію з 
педіатрії. Він є автором понад 60 наукових публікацій, активно та 
вміло застосовує у своїй праці та у роботі очолюваного ним колективу найновіші досягнення 
педіатрії, плідно контактує із низкою провідних педіатричних клінік України та зарубіжних 
педіатричних клінік, відомими науковими центрами Європи та Північної Америки. Там про-
ходять стажування лікарі відділу і звідки приїжджають до нас кращі спеціалісти. Важливим 
елементом лікувального процесу є постійна індивідуальна та групова робота спеціалістів – 
психологів із дітьми та їх батьками, навчання останніх основам моніторингу симптомів хро-
нічних захворювань та догляду за здоровими і хворими дітьми. Використовуються сучасні 
медичні технології, зокрема, протокольне лікування захворювань, програми діагностики, 
лікування та моніторингу хворих із важкими та рідкими патологіями, сучасні методи клініч-
ного живлення тощо. Завдяки цьому досягнуто добрих результатів у лікуванні дітей Західного 
регіону України, суттєвому зниженню дитячої смертності. У свій час саме за це доктор Воз-
ниця був нагороджений Грамотою союзного міністерства охорони здоров’я. Його робота 
неодноразово відзначалась Подяками та Грамотами, про досвід роботи очолюваного ним ко-
лективу говорилось на багатьох науково-практичних конференціях як в Україні, так і загра-
ницею.

Поряд із цим доктор Я.Возниця бере активну участь у житті медичної громади – був од-
ним із перших активних членів відновленого у 1990 році УЛТ у Львові, працював заступником 
голови товариства впродовж 1992-1994 років. 

Вітаючи Колегу із 70-річчям, Українське лікарське товариство щиро бажає йому міцного 
здоров’я, творчої наснаги та здобуття нових вершин у педіатрії, якій він жертовно посвячує 
своє життя, даруючи свій лікарський талант та непересічні знання і вміння.

Шановний Колего!

Нелегку працю Ви собі обрали,
Що потребує сили й сповнена тривог,
Але ніколи Ви про це не шкодували,
Бо Ваша праця – доля, яку дав Вам Бог.
Хай Ваші роки будуть світлі й легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Хай здійсниться все те, що не здійснилось,
І добре серце не підкориться рокам! 

Підготували Л.Гоцко-Ней та З.Масний

не зустрічаються, хоч є типовими для інших країн і конти-
нентів (наприклад розповсюджена в Африці пухлина Беркіт-
та). До цієї ж групи онкологічних захворювань слід віднести 
і ті, які проявляються в нетиповому віці (рабдоміосаркоми 
яєчок часті у дітей, але дуже рідкі у дорослих), чи в нетипо-
вих локалізаціях. Ми схильні віднести до цієї категорії хворих 
і клінічні випадки, що перебігають нетипово, хоч морфоло-
гічно є звичними патологіями.

Для демонстрації можливої причини нетипового перебігу 
раку ми звернулися до ретроспективного аналізу 10 випадків 
неочікувано доброго і 10 випадків неочікувано поганого пере-
бігу раку грудної залози. Для цього ми використали дані ар-
хіву Львівського онкологічного регіонального лікувально-
діагностичного центру. Приводимо два найбільш показові 
спостереження з протилежним результатом. 

Спостереження 1. Хвора Н.Я. 43-х років лікувалася в 
нашій установі понад 10 років тому. Діагностовано аденокар-
циному (G3) правої грудної залози Т2N1M0. Проведено мас-
тектомію і ад’ювантну хіміотерапію за схемою CMF згідно 
діючого на цей час стандарту. Три роки хвора отримувала 
тамоксифен. Менструації припинилися після проведеного 
другого курсу хіміотерапії і не відновлювалися. Хвора зна-
ходилася під спостереженням більше 10 років, рецидивів і 
метастазів не спостерігалося. Аналізуючи цей випадок, від-
значимо, що пухлина була низькодиференційована (G3), що 
в реґіонарних лімфовузлах були виявлені метастази раку, що 
хвора була в періоді менструальної активності. Все це перед-
бачало сумнівний прогноз. Але всупереч цьому хвора вияви-
лася в групі пацієнток, що прожили довше 10 років. Проведе-
но ретроспективно імуно-гістохімічний аналіз анатомічного 
препарату і виявлено, що хвора відносилася до люмінально-
го А типу (ER+, PR+, HER2new-), який є гормоночутливий 
(хвора отримувала тамоксифен) і характерний добрим прог-
нозом. Так ми знайшли пояснення неочікувано сприятливому 
перебігу низькодиференційованого раку грудної залози ІІв 
стадії.

Спостереження 2. Вибрана подібна хвора, що загинула 
протягом перших двох років після діагностики. Пацієнтка 
Б.А., 41 рік, мати двох дітей, гінекологічна сфера без патоло-
гії. Менструює. Діагнозовано рак грудної залози Т2N0M0 – 
ІІст., аденокарцинома G2. Проведена мастектомія (pN0, лім-
фатичні вузли не уражені). Отримала аналогічне, як перша 
хвора лікування – ад’ювантну хіміотерапію CMF і тамоксифен. 

Наприкінці першого року спостереження виявлено надклю-
чичний лімфатичний вузол на стороні ураження, і тому за-
стосовано опромінення за типом «чобітка». Вузол піддався 
терапії, зате виявлено три вузли в різних частках печінки. 
Застосована поліхіміотерапія з доксорубіцином ефекту не 
дала, і хвора померла за явищ гепатаргії, проживши 18 міся-
ців після встановлення діагнозу. Проведене ретроспективне 
дослідження рецепторного статусу пухлини виявило «тричі 
негативний» тип раку грудної залози (ER-, PR-, HER2new-), 
який, як відомо, характеризується негативним прогнозом. 

На прикладі наведених спостережень стараємося показа-
ти, що «неочікувано» добрий чи поганий прогноз можливо 
пояснити більш детальнішими дослідженнями пухлини, які 
здатні характеризувати не тільки анатомічне розповсюджен-
ня пухлини, але і її біологічні властивості. 

Неоднорідність перебігу злоякісного захворювання спри-
чинила вимоги індивідуалізації терапії, яка з бігом часу і прог-
ресу в онкології сформувалася як «персоніфікація» тактики 
лікування, що включає не тільки клінічні і морфологічні ха-
рактеристики пухлини, але і генетичні та молекулярні. Рівно-
часно, розвиток клінічної онкології стимулював утворення 
так званих «стандартів» діагностики і лікування, які утвер-
джуються в практиці адміністративними методами. Ці стан-
дарти відображають стан клінічної онкології на певному 
етапі. Але вони за визначенням стосуються типових ситуацій 
більшості випадків. Нетипові випадки залишаються за межа-
ми згаданих стандартів і вимагають пошуку індивідуального 
(персоніфікованого) підходу. В процесі індивідуалізації під-
ходів до клінічних ситуацій нерідко пізнаються нові факти і 
закономірності, що провадитть до розширення стандартів і 
включення в них нових фактів. Відбувається постійна зміна 
місцями «стандартів» і «індивідуального підходу», при чому 
наші пізнання постійно поглиблюються. В останні роки по-
няття «індивідуалізація» доповнилося уже згаданим терміном 
«персоніфікація», за якої для характеристики пухлини засто-
совують найновіші дослідження морфології, функції, біохімії 
і навіть молекулярних характеристик пухлини. Таким чином, 
поняття «гетерогенності» пухлин набуло нового змісту, який 
впливає на нашу щоденну практику і вимагає нових підходів 
в діагностиці, виборі лікування і визначенні прогнозу. Все це 
зумовлює особливий підхід до діагностики пухлин, щоб за 
формальними ознаками не загубити індивідуальні особли-
вості хвороби та її носія. Тому в даному посібнику, який я 
адресую молодим лікарям з надією, що вони зуміють поєд-
нати старі добрі принципи класичної медицини з новітніми 
віяннями і синтезувати в своїй свідомості модерні клінічні і 
деонтологічні підходи до хворого, особливу увагу звертаємо 
на діагноз в усіх його деталях.

Професор Борис Білинський

У видавництві «Афіша» готується до друку книга 
відомого українського вченого,  професора Бориса  
Білинського «Атипова онкологія», в  якій узагальне-
но  60-річний практичний досвід одного з провідних 
українських онкологів. Подаємо «Переднє  слово»  до 
цієї книги, який, сподіваємося, зацікавить читачів.
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• При використанні матеріалів газети 
«Народне здоров’я» посилання 
обов’язкове

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

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

До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

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

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

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

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

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

Закликаємо лікарів активно інформувати своїх 
пацієнтів про діяльність галицької лікарняної каси

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

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

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

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

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

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

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ

Основним наміренням є молитва за пацієнтів, 
потребуючих зцілення. 

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

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

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

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

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

09 – Всесвітній день надання першої 
невідкладної медичної допомоги

15 – Всеукраїнський день контролю 
артеріального тиску

15 – День батька в Україні
16 – День фармацевтичного працівника
21 – День поширення інформації про 

хворобу Альцгеймера
24 – Міжнародний день глухих
29 – Всесвітній день серця

Відомості про вказані дати  ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 
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Шановні керівники фармацевтичних компаній, 
підприємств-виробників медичного та стоматоло-
гічного обладнання, лікувально-діагностичних цен-
трів, лікувальних установ, санаторіїв і навчальних 
медичних закладів!

Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Україн-
ського лікарського товариства у Львові. Це український 
за духом інформаційний продукт, один із небагатьох 
україномовних друкованих органів професійної громад-
ської організації, це дзеркало нашого складного і супереч-
ливого сьогодення, широка трибуна української медич-
ної спільноти. Він містить інформацію для лікарів, про 
лікарів та нашу нелегку працю, про сучасні проблеми 
лікуваання 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 шпаль-
тах свого часу публікувалися статті провідних медиків-
українців. На його сторінках сьогодні висвітлюються 
величні та нерідко невідомі широкій громаді сторінки 
історії вітчизняної медицини, життєписи її кращих пред-
ставників, які були не лише блискучими професіонала-
ми-медиками, а насамперед – українськими патріотами, 
в тому числі активними учасниками геройських визволь-
них змагань українського народу.

На шпальтах «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» кожен україн-
ський лікар з будь-якого куточка України має змогу ви-
ступити та засвідчити свою громадянську позицію, об-
мінятись професійним досвідом, знайти цікаву та по-
трібну 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 системі охорони здоров’я, 
за дієве покращання соціального статусу медиків, опти-
мізацію роботи медичних установ з метою забезпечення 
реальної загальної доступності населення до якісної 
медичної допомоги.

Як і вся українська національна періодика, «НАРОД-
НЕ ЗДОРОВ’Я» продовжує своє життя тільки з нашими 
читачами. На сьогодні маємо сотні передплатників у всіх 
областях України. Загальний тираж часопису залежить 

від величини щомісячної передплати. Він поширюється 
серед членів Українського лікарського товариства в усій 
Україні та за кордоном, а також під час науково-практич-
них конференцій та симпозіумів.

 На сторінках «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» ви маєте 
прекрасну можливість інформувати лікарів про новини 
фармацевтичного ринку, сприяючи ширшому застосу-
ванню у їхній практиці новітніх медикаментозних засобів, 
розповідати про препарати-аналоги виробництва різних 
вітчизняних та зарубіжних фірм та особливості їх вико-
ристання в залежності від індивідуальних особливостей 
пацієнтів тощо. 

 Керівникам медичних установ, медичних центрів, 
санаторіїв пропонуємо висвітлити досвід Вашої устано-
ви та привабливість ВИБОРУ саме ВАШОЇ установи. 
Просимо Вас надавати матеріали, статті, повідомлення, 
які стосуються життя Вашої фірми чи установи. Науков-
ців, викладачів медичних навчальних закладів запро-
шуємо поділитись на шпальтах нашої газети своїми здо-
бутками як в науковій сфері, так і щодо педагогічної 
діяльності та виховної роботи серед студентської молоді. 

Партнерська допомога формується в залежності від 
об’єму матеріалу та кількості газет, які додатково друку-
ються для вас. 

Здійснити передплату можна у кожному відділен-
ні «Укрпошти» на будь-який термін. Передплатний 
індекс 30053. 

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

З повагою, Олег Дуда – Голова УЛТ у Львові.
моб. 067-76-89-648.
Факс: 032 -27 6-97-98

ÏÅÐÅÄÏËÀ×ÓÉÒÅ ÑÂ²É ×ÀÑÎÏÈÑ
«ÍÀÐÎÄÍÅ ÇÄÎÐÎÂ’ß»!

Українське лікарське товариство у Львові висловлює 
глибокі співчуття членові товариства, головному лікарю

Міського комунального клінічного пологового 
будинку №1 Львова Людмилі Шекеті з приводу 

тяжкої втрати – смерті сина Олександра.
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