
№ 10 (331) ЖОВТЕНЬ 2016 року 

МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ

Часопис засновано у січні 1912 року 15 жовтня 2016 року

У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

1–2 – документи Конгресу 
СФУЛТ та ВУЛТ

4–5 – Медики борються за 
свої права

5 – Як здобувалась 
Незалежність

5 – Фетальний алкогольний 
синдром

6 – Львівська наукова 
школа дитячої 
стоматології

7 – Проблеми раку грудної 
залози

«ßêùî  õî÷åø ïðèíåñòè êîðèñòü ñâîºìó íàðîäîâ³, íåäîñèòü  áóòè äîá ðèì 
ôàõ³âöåì, òðåáà ïðàöþâàòè ³ ÷åðåç «íå ìîæó»!»

(Êàòåðèíà ÇÀÕÀÐ²ß, ïðîôåñîð) 

Не в серці людськім зло! А зла основа –
Се  глупота й тота міцна будова,
Що здвигнена людьми і їх же губить…
Хто з злом не боресь, той людей не любить!

«Тюремні сонети»

2016 Ð²Ê – 
Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

ЗАЯВА 
XVI конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 

Ми, лікарі України та лікарі українського походження в діаспорі, що взяли участь в XVI Конгресі Світової Федерації 
Українських Лікарських Товариств, усвідомлюючи значення зв’язків між українськими лікарями всього світу оголошуємо 
Звернення XVI Конгресу СФУЛТ до українців світу і заявляємо про підтримку: 

• рішення представників національних лікарських організацій членів СФУЛТ щодо продовження і розширення діяльнос-
ті СФУЛТ по всьому світі та здійснення юридичної реєстрації СФУЛТ в Україні; 

• декларації Великої Ради Всеукраїнського Лікарського Товариства від 22 серпня 2016 року;
• резолюції круглого столу "Трансформація системи охорони здоров’я і лікарська спільнота", який відбувся під час Конг-

ресу 22 серпня 2016 р.; 
• новообраних керівних органів СФУЛТ в їх діяльності по зміцненню лікарської спільноти на благо здоров’я народу 

України. 
Прийнято одностайно на заключному засіданні 

XVI Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 
м. Київ, 23 серпня 2016 року 

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
WORLD FEDERATION OF UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION

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

КЕРІВНІ ОРГАНИ СФУЛТ на 2016-2020 роки
Президент СФУЛТ – професор Андрій Базилевич (Україна) 
Віце-Президенти СФУЛТ – Роксоляна Горбова (США)  та 

Олег Мусій (Україна) 
Відповідальний секретар – Іван Сорока (Україна) 
Почесний президент СФУЛТ академік Любомир Пиріг 

(Україна) 
ПРАВЛІННЯ СФУЛТ 

Лікарі з України: Ігор Вакалюк (Івано Франківськ), Сер-
гій Гаврилюк (Київ), Леонід Грищук (Тернопіль), Зоряна Жук-
ровська (Львів), Наталія Зимак-Закутня (Хмельницький), 
Олена Євстігнєєва (Київ), Олег Іванців (Львів), Аким Літвак 
(Одеса), Станіслав Нечаїв (Київ), Світлана Мушак (Київ), 

Микола Поліщук (Київ), Ігор Паньків (Тернопіль), Іван Со-
рока (Київ), Микола Тищук (Одеса), Олексій Хонда (Київ).

Закордонні лікарі:
Василь Антонів (Російська Федерація), Андрій Батрух 

(Німеччина), Михайло Бобінець (Словаччина), Олександра 
Гомола (Франція), Лавро Кучинський (Бразилія). 

Представники інших країн, що будуть кооптовані до скла-
ду правління СФУЛТ за поданням крайових організацій  Ав-
стралії, Австрії, Великобританії, Польщі, США.

Почесні члени правління СФУЛТ: Петро Бачинський,  
Борис Білинський, Олег Цимбаровський, Валерій Чмир.

ЗВЕРНЕННЯ 
XVI Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 

до українців світу 
СФУЛТ, створена в 1977 році, – єдина українська громадська організація міждержавного значення, діяльність 

якої триває майже чотири десятиріччя. Конгреси СФУЛТ, після перших двох проведених закордоном, з 1990 року 
проходять в Україні кожні два роки. 

На жаль, представництво закордонних українських лікарських громадських організацій на Конгресах поступово 
зменшується. Вірними ідеї єдності та солідарності українців світу є українські лікарі Північної Америки, Німеччини, 
Росії, Бразилії, Франції. У попередні роки активно заявляли про себе участю в Конгресах українські лікарі Польщі, 
Австралії, Чехії, Словаччини, а також колеги з Аргентини, Великої Британії, Австрії, Молдови, Нідерландів. XVI Конг-
ресові СФУЛТ віддали честь своєю присутністю українські лікарі з Північної Америки, Німеччини, Франції, Бразилії. 

Звертаємось до українських громадських організацій світу з пропозицією і проханням підтримати діяльність 
СФУЛТу по відновленню/створенню у державах їх проживання українських лікарських товариств або медичних 
секцій при існуючих товариствах з налагодженням зв’язків з українськими лікарськими товариствами інших держав 
і з правлінням СФУЛТу. 

Єднання українських лікарів світу відповідає традиціям колегіальності, взаємодопомоги між медиками загалом 
і є особливо актуальним за нинішніх обставин – загострення, притаманного впродовж століть Московії – Російській 
імперії – СРСР – Російській Федерації зазіхання на українські землі. 

Лікарі-українці світу, єднаємося! 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÏÐÎ ÍÀØÓ ÃÀÇÅÒÓ

Наша медична громада, як і вся країна, вже більше двох 
років живе в умовах гібридної війни, зумовленої ро-

сійською агресією проти суверенної України. Ситуація сут-
тєво ускладнюється глибокою економічною кризою, пробле-
мами ефективності роботи різного рівня владних структур. 
В існуючих умовах маємо великі проблеми в системі охорони 
здоров’я. Одверто кажучи, вони в значній мірі пов’язані із 
певною байдужістю влади до проблем охорони здоров’я на-
селення, впертим нерозумінням значення збереження його 
здоров’я для існування держави, її зміцнення. Інакше не можна 
пояснити неоковирні реформаторські потуги владних струк-
тур, постійне та все зростаюче недофінансування медицини, 
навішування на наших бідуючих медиків ярликів корупціо-
нерів. Тому величезне значення має згуртованість медичної 
громади в її стараннях як покращити стан медицини в цілому, 
так і положення медиків в суспільстві.

 Всеукраїнське лікарське товариство виступає згуртову-
ючою та координуючою силою у боротьбі медиків за наше 
краще майбутнє. Безумовно, що важлива роль тут належить 
і пропагуванню потреби у згуртуванні медичної спільноти, а 
також шляхів досягнення цього. В цьому важливу роль віді-
грає і газета УЛТ у Львові «Народне здоров’я». Бо де, як не 
на її шпальтах кожен лікар, кожен лікарський колектив може 
поділитись своїми думками про шляхи виправлення ситуації 
у вітчизняній медицині, знайти поради колег щодо досвіду їх 
роботи як у професійному відношенні, так і в суспільно ко-
рисній діяльності. Усвідомлюючи роль пізнання історії у роз-
будові прийдешнього, лише на шпальтах нашого часопису 
можна прочитати про сторінки історії вітчизняної медицини. 
Тут також можна знайти розповіді про непересічні особис-
тості нашої медицини, пізнання життєписів яких є, безумов-
но, вкрай корисним для нових поколінь наших колег.

Не можна не відзначити, що на сторінках «НЗ» хотілося 
б бачити більше матеріалів, які стосувалися б новин медичної 
науки та практики. Прикро, що на відміну від часів як 20-40-х 
років минулого століття, так і періоду відродження «НЗ» у 
90-х роках, коли на сторінках нашої газети з’являлись чис-
ленні публікації відомих вчених-медиків і досвідчених ліка-
рів-практиків, організаторів охорони здоров’я, зараз цього не 
спостерігаємо. Шановні науковці та колеги-лікарі віддають 
перевагу наданню ювілейних дописів тощо, заявляючи, що 
для написання інших матеріалів на актуальні медичні теми у 
них бракує часу…

Залишається лише закликати колег проявляти свою грома-
дянську активність, без чого не може бути побудоване грома-
дянське суспільство і таким чином в кінцевому результаті 
радикально покращено життя нашого народу. Закликаємо 
активніше подавати до публікації статті на медичну тематику, 
в тому числі і ті, які стосуються реформування медицини, бо 
таким чином сприятимемо покращанню її якості. То ж чека-
ємо ваших дописів до вашого часопису. Нагадуємо, що для 
публікації матеріалів у числі газети за біжучий місяць, вони 
повинні бути подані впродовж першої декади місяця. Мате-
ріали, які надходять після 10-го числа біжучого місяця, можуть 
бути опублікованими лише в наступному числі газети. 

Закликаємо передплачувати наш часопис!
Зеновій МАСНИЙ  

І. Обговоривши ситуацію в охороні здоров’я населення 
України та приклади інших країн, що демонструють кращі 
практики організації охорони здоров’я та медичного забезпе-
чення своїх громадян, учасники круглого столу зазначають, що: 

− рівень здоров’я нації є конкурентною перевагою та 
неодмінним чинником соціально-економічного зростання 
держави, важливою складовою національної безпеки, а відтак 
формування ефективної системи охорони здоров’я, спрямо-
ваної на збереження, відновлення і зміцнення людського по-
тенціалу, є одним з основних завдань політичного керівництва 
й громадянського суспільства; 

− попередні реформи системи охорони здоров’я України, 
які здійснювалися на локальному, регіональному та націо-
нальному рівнях, не набули системного характеру або заверше-
ності, що стало проявом невизначеності та непослідовності 

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ЛІКАРСЬКА СПІЛЬНОТА» 

(В РАМКАХ ХVІ КОНГРЕСУ СФУЛТ) 
Київ,  22.08.2016

політики охорони здоров’я, відсутності політичної спадкоєм-
ності у питаннях реформування; 

− побудова нової національної моделі охорони здоров’я в 
Україні потребує наукового обґрунтування та має базуватись 
на кращому національному та міжнародному досвіді, полі-
тичній волі керівництва держави та розумінні і підтримці 
усього суспільства; 

− вироблення науково обґрунтованих, фахових рекомен-
дацій особам, котрі приймають рішення щодо функціонуван-
ня та розвитку систем охорони здоров’я, проведення дослі-
джень та розробку законодавства, підготовку щорічних 
доповідей про стан охорони здоров’я, аналіз і моделювання 
ініціатив у сфері охорони здоров’я у світі здійснюють спеціа-
лізовані національні наукові установи, аналогу яких в Украї-
ні на сьогодні не існує; 

(Закінчення на стор. 2)
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− важливим орієнтиром у проведенні реформ є глава 22 
Договору про Асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом, що базується на програмі Європейського Союзу «Євро-
пейська стратегія здоров’я 2020». 

ІІ. Виходячи з необхідності мобілізувати всі зусилля для 
ефективного виконання Україною завдань, сформульованих в: 

− Глобальній програмі сталого розвитку ООН щодо за-
безпечення підтримки здоров’я та поширення здорового спо-
собу життя для всіх людей, незалежно від віку, і досягнення 
загального охоплення послугами охорони здоров’я; 

− Указі Президента України від 12.01.15 «Про стратегію 
сталого розвитку» щодо однієї з першочергових реформ – ре-
форми системи охорони здоров’я, метою якої є кардинальне 
системне реформування, спрямоване на створення системи, 
орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне об-
слуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих 
європейських держав. 

ІІІ. Зважаючи на: 
− визначення ВООЗ складових системи охорони здоров’я, 

а саме: інституції, фінансування, лідерство і управління, ін-
формація і знання, медичні продукти і технології, кадри і по-
слуги, що надаються - ці елементи повинні бути основою 
концепції, стратегії та плану побудови нової національної 
моделі охорони здоров’я, реалізація якої потребує науково-
методичного обґрунтування та нормативно-правового забез-
печення та конкретних кроків і заходів; 

− необхідність інформування суспільства та політичних 
кіл про наявний національний досвід реформ охорони здоров’я, 
приклади ефективних доказових рішень в охороні здоров’я у 
світі, системотворчі законодавчі ініціативи, розроблені україн-
ським експертним середовищем та підтримані абсолютною 
більшістю членів Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров’я, а також проект Концепції побудови нової 
системи охорони здоров’я України, підтриманий Колегією 
МОЗ у липні 2016 року ,

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРОПОНУЮТЬ: 
1. Президентові України: 
− надати політичну підтримку системотворчим законо-

давчим ініціативам Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров’я та проекту Концепції побудови нової сис-
теми охорони здоров’я України, розробленої МОЗ України; 

− сприяти прийняттю політичних і законодавчих рішень, 
спрямованих на розв’язання проблеми дотримання в Україні 
конституційних гарантій у сфері охорони здоров’я, шляхом 
забезпечення науково-обґрунтованих, відповідних європей-

ським стандартам обсягів фінансування галузі охорони 
здоров’я, детінізації економіки охорони здоров’я шляхом зап-
ровадження багатоканальності фінансування медичного об-
слуговування населення на основі збалансування обсягів 
гарантій і можливостей їх дотримання за рахунок бюджету; 

− ініціювати створення Національного наукового-дослід-
ного інституту здоров’я як інструменту вироблення науково-
обґрунтованих, заснованих на доказах і кращому світовому 
досвіді рекомендацій щодо зміцнення здоров’я нації, люд-
ського потенціалу держави, національної безпеки у аспектах 
охорони здоров’я та обґрунтування відповідних політичних 
і управлінських рішень на державному, регіональному і міс-
цевому рівнях. 

2. Верховній Раді України: 
− прийняти як невідкладні напрацьовані Комітетом з пи-

тань охорони здоров’я Верховної Ради України законопроекти 
«Про засади державної політики охорони здоров’я в Україні» 
реєстр. №2409а; «Про організацію медичного обслуговуван-
ня населення в Україні» реєстр. №4456; «Про внесення змін 
до бюджетного кодексу щодо удосконалення законодавства 
України з питань фінансування охорони здоров’я» реєстр. 
№4457; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань охорони 
здоров’я» реєстр. №2309а-Д; «Про лікарські засоби» №2162-д; 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне стра-
хування» реєстр №4981-1; 

− вжити заходів парламентського контролю щодо втілен-
ня рекомендацій Парламентських слухань «Про реформу 
охорони здоров’я в Україні», схвалених Постановою Верховної 
Ради України від 21.04.2016 № 1338-VIII, а також щодо реа-
лізації спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України 
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» передусім 
у частині інформаційно-комунікаційного забезпечення рефор-
мування охорони здоров’я. 

3. Кабінету Міністрів України: 
− затвердити Концепцію побудови нової системи охорони 

здоров’я України, підготовлену МОЗ та одноголосно підтри-
ману 15 липня на спільному засіданні Колегії та Вченої ради 
МОЗ України. 

4. Звернути увагу КМУ та МОЗ на необхідність підсилен-
ня експертного потенціалу за напрямком «охорона здоров’я 
«в Україні шляхом долучення до процесу побудови нової на-
ціональної моделі охорони здоров’я України провідних за-
кордонних спеціалістів з організації і управління охороною 
здоров’я, у т.ч. з використанням особистих комунікацій чле-
нів СФУЛТ. 

5. Підтримати рішення Бюро Президії Національної акаде-
мії медичних наук України «Про організацію науково-прак-

Учасники Великої Ради Всеукраїнського Лікарського То-
вариства, яка відбулась в рамках XVI Конгресу Світової Фе-
дерації Українських Лікарських Товариств, обговоривши 
актуальну ситуацію в охороні здоров’я України, беручи до 
уваги приклади інших країн, що можуть бути використані як 
взірці, усвідомлюючи важливу роль і відповідальність лікарів 
за здоров’я нації і прагнучи всіма силами до змін на краще в 
національній охороні здоров’я констатують наступне: 

• здоров’я нації є конкурентною перевагою та неодмінним 
чинником соціально-економічного зростання держави, важ-
ливою складовою національної безпеки; вимирання населен-
ня України, втрата її людського потенціалу, а відтак перспек-
тив національного розвитку, триває близько трьох десятиліть, 
в тому числі через неспроможність національної охорони 
здоров’я; 

• формування ефективної системи охорони здоров’я має 
бути одним з головних завдань політичного керівництва дер-
жави і потребує мобілізації зусиль усього суспільства; метою 
національної політики охорони здоров’я є створення умов 
для збереження, відновлення і зміцнення людського потенці-
алу держави та здоров’я людини як найвищої соціальної цін-
ності, збільшення тривалості якісного життя громадян; за-
садничими принципами національної політики охорони 
здоров’я є законність, співробітництво, паритетність, відкри-
тість, наступництво, сталий розвиток, об’єктивність, ефек-
тивність та підзвітність1; 

• попередні реформи, які здійснювались на локальному, 
регіональному і національному рівні, не набули системного 
характеру і завершеності, але отриманий досвід є цінним для 
визначення наступних кроків. 

Водночас нагадуємо, що зазначені принципи повсякчас 
не дотримуються і грубо порушуються; всупереч узаконеній 
повній безоплатності медичного обслуговування майже 3 від-
сотки сімей щорічно зазнають фінансової катастрофи в на-
слідок хвороби, а понад 90 відсотків вважають таку небез-
пеку реальною для себе. Галузь стрімко втрачає людський 
потенціал та занурюється в кризу кадрового забезпечення 
через вкрай низький рівень оплати праці. Суспільству 
нав’язується негативне ставлення до лікарів і медичних пра-
цівників в цілому, а останні знаходяться у принизливому ста-
новищі залежності від прямої оплати своїх послуг з боку 
пацієнтів. Діяльність рівнів, гілок і органів влади не скоор-
динована, спостерігаються ознаки перебирання органами 
влади на себе невластивих повноважень в охороні здоров’я 
та нехтування законними повноваженнями інших центрів 
влади у цій сфері, вульгарні підходи до децентралізації управ-

тичної Конференції з міжнародною участю «Базові характе-
ристики провідних систем охорони здоров’я в контексті фор-
мування стратегії для України» та мету і завдання Конферен-
ції (Додаток 1). 

6. Рекомендувати КМУ, МОЗ, СФУЛТ, ВУЛТ долучитися 
до організації і проведення вищезазначеної Конференції. 

7. Для представлення кращого зарубіжного досвіду та об-
говорення можливостей його використання в Україні органі-
заторам Конференції запросити до участі в ній організаторів 
і науковців систем охорони здоров’я країн, які є визнаними 
лідерами в цій сфері, а також представників Європейської 
обсерваторії по системах і політиці охорони здоров’я. 

Додаток 1 
ДО РЕЗОЛЮЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: 

«ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
І ЛІКАРСЬКА СПІЛЬНОТА» 

Мета науково-практичної конференції з міжнародною 
участю «Базові характеристики провідних систем охорони 
здоров’я в контексті визначення стратегії для України»: Нау-
кове обґрунтування заходів по трансформації вітчизняної 
системи охорони здоров’я на основі застосування кращих 
міжнародних практик для досягнення загального охоплення 
послугами охорони здоров’я населення України відповідно 
до цілей сталого розвитку ООН; 

Завдання науково-практичної конференції з міжнародною 
участю «Базові характеристики провідних систем охорони 
здоров’я в контексті визначення стратегії для України»: 

− обговорити характеристики складових елементів нової 
національної моделі охорони здоров’я в Україні з огляду на 
доказові дані і кращі світові практики; 

− створити передумови для формування ефективного парт-
нерства між українськими та закордонними інституціями що-
до реалізації заходів по трансформації вітчизняної системи 
охорони здоров’я; 

− отримати прикладні рекомендації щодо плану дій по 
трансформації системи охорони здоров’я України і можливі 
пропозиції партнерства; 

– обґрунтувати необхідність створення Національного нау ко-
вого інституту здоров’я – інституції, покликаної формувати 
системні пропозиції для Президента, Верховної Ради, Кабіне-
ту Міністрів, РНБО, МОЗ України щодо трансформації віт-
чизняної системи охорони здоров’я як сфери національної 
безпеки; 

− започаткувати формування механізмів заохочення всіх 
учасників процесу трансформації вітчизняної системи охо-
рони здоров’я до ефективної взаємодії; 

− довести, що досягнення сформованих цілей та виконан-
ня поставлених завдань можливі лише при відповідній орга-
нізації і управлінні процесами перетворень. 

ління в охороні здоров’я ведуть до самоусунення держави і 
її лідерів від відповідальності за дотримання Конституційних 
гарантій у сфері охорони здоров’я. Добір керівних кадрів у 
галузі відбувається кулуарно, компетентність претендентів 
на зайняття посад на усіх рівнях практично не враховується, 
що спричиняє неякісний мікро- і макроменеджмент, стримує 
розвиток та унеможливлює ефективне використання ресурсів 
галузі. Вплив громадян і широкої медичної спільноти на при-
йняття рішень є вкрай обмеженим, відповідальні рішення 
приймаються у недемократичний спосіб або взагалі одноосіб-
но. Намагання міжнародної спільноти, донорських організа-
цій надати допомогу у розвитку охорони здоров’я України 
марнуються через нерозуміння національного контексту до-
норами, а також значною мірою через низьку компетентність 
виконавців грантів. Здобутки національної системи охорони 
здоров’я, поколінь українських медиків, закладів та громад, 
досвід попередніх реформ, повністю відкидаються, активно 
насаджується ідея меншовартості українських медиків, науков-
ців і організаторів охорони здоров’я, їх нездатності запропо-
нувати суспільству продуктивні і об’єднавчі ідеї побудови в 
Україні національної системи охорони здоров’я. Наукова і 
правдива експертна думка активно витісняється галасливою 
політтехнологічною пропагандою з використанням штучно 
створеного псевдо-експертного середовища, вплив на форму-
вання державної політики охорони здоров’я з боку національ-
ної медичної науки зведено нанівець, лишаються без уваги 
висновки і рекомендації авторитетних міжнародних експерт-
них організацій. Значною мірою вказана ситуація зумовлена 
несформованістю інституцій медичного професійного само-
врядування в Україні, а відтак неможливістю ефективного 
обстоювання прав пацієнта і медичного працівника, задекла-
рованих Всесвітньою медичною асоціацією. 

При цьому Велика Рада Всеукраїнського Лікарського То-
вариства стверджує, що медична спільнота України має по-
тужний науковий і експертний потенціал та з повагою ста-
виться до думки і досвіду колег усього світу. Українським 
експертним середовищем розроблено низку системотворчих 
законопроектів, які отримали підтримку усіх політичних сил, 
представлених у Комітеті ВРУ з питань охорони здоров’я. 
Концепція побудови нової національної моделі охорони 
здоров’я України, розроблена МОЗ у форматі широкого пуб-
лічного діалогу одразу після революції гідності, також одно-
стайно підтримана медичним і науковим істеблішментом 
Колегії МОЗ у липні 2016 року. 

Заявляємо про необхідність: прийняття комплексу сис-
темотворчих законопроектних напрацювань Комітету ВРУ з 
питань охорони здоров’я; затвердження вищезгаданої Кон-
цепції побудови нової національної моделі охорони здоров’я; 
підвищення рівня фінансування галузі охорони здоров’я з 
державного бюджету до не менше 3% від ВВП з наступним 
щорічним збільшенням цього показника та вжиттям заходів 

щодо підвищення ефективності використання коштів у охо-
роні здоров’я, зокрема, через подолання розпорошеності фі-
нансових пулів та впровадження контрактної («страхової») 
моделі медичного обслуговування населення; збалансування 
обсягів державних гарантій у сфері охорони здоров’я та мож-
ливості їх фінансування, припинення перекладання відпові-
дальності на медичних працівників і громади за недофінан-
сування медичної допомоги; розвитку профілактичних заходів 
охорони громадського здоров’я та медичного обслуговування 
на принципах первинної медико-санітарної допомоги. 

Для реалізації заявленого вище Велика рада Всеукраїн-
ського Лікарського Товариства звертається до Президен-
та України щодо невідкладного ініціювання створення На-
ціонального інституту здоров’я; встановлення професійного 
свята «День медичного працівника» 9 серпня у день св. Пан-
телеймона; перегляду принципів відзначення державою пра-
цівників галузі охорони здоров’я України та встановлення 
державних нагород відповідних духові часу. 

Звертаємося до Верховної Ради України, Комітету Вер-
ховної Ради України з питань охорони здоров’я щодо не-
відкладного розгляду та ухвалення пакету напрацьованих 
Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
разом з провідними українськими експертами системотворчих 
законопроектів побудови національної системи охорони 
здоров’я, зокрема «Про засади державної політики охорони 
здоров’я в Україні» реєстр. №2409а; «Про організацію медич-
ного обслуговування населення в Україні» реєстр. №4456; 
«Про внесення змін до бюджетного кодексу щодо удоскона-
лення законодавства України з питань фінансування охорони 
здоров’я» реєстр. №4457; Проект Закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань охорони здоров’я» реєстр. №2309а-Д; 
«Про лікарські засоби» №2162-д; «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне медичне страхування» реєстр №4981-1; 
подання і внесення до порядку денного законопроекту «Про 
лікарське самоврядування»;ініціювання перегляду Держав-
ного бюджету України у відношенні фінансування охорони 
здоров’я; розгляду питання ефективності грантової та інвес-
тиційної підтримки розвитку галузі охорони здоров’я Украї-
ни з боку донорських та міжнародних фінансових організацій. 

Звертаємось до Кабінету Міністрів та МОЗ України 
щодо невідкладного розгляду та ухвалення Концепції побу-
дови нової національної моделі охорони здоров’я України, 
розробленої МОЗ разом з Комітетом ВРУ з питань охорони 
здоров’я, консенсусно підтриманої Колегією МОЗ, та наступ-
ною у стислі терміни розробкою стратегії та 7-и річного пла-
ну її реалізації; започаткування розробки соціальної програ-
ми державних гарантій у сфері охорони здоров’я («пакету 
гарантованих послуг») та заходів щодо детінізації економіки 
охорони здоров’я з урахуванням справедливого розподілу 
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тягаря витрат пацієнтів на медичне обслуговування, еконо-
мічних стимулів для громадян щодо відповідального ставлен-
ня до власного здоров’я та ефективної реалізації гарантованої 
державою медичної допомоги; вжиття невідкладних заходів 
щодо підвищення рівня оплати праці в галузі охорони здоров’я 
та впровадження ефективного економічного стимулювання 
медичних працівників до якісної і продуктивної праці, ство-
рення економічних стимулів для роботи у регіонах, що по-
страждали в наслідок військових дій на Сході країни; вжиття 
заходів щодо виконання плану державного замовлення на 
післядипломну підготовку лікарів та усунення викривлень у 
організації післядипломної інтернатури за бюджетні кошти; 
виділення коштів для фінансування стипендій студентам ВМНЗ 
у повному обсязі; вжиття заходів щодо опрацювання та за-
твердження критеріїв компетентності спеціалістів з управ-
ління в охороні здоров’я для посад керівників у закладах 
охорони здоров’я, працівників органів державної влади усіх 
рівнів та органів місцевого самоврядування, впровадження 
відбору керівних кадрів на підставі врахування їх компетент-
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ності; вжиття заходів щодо ефективного використання коштів 
позики Світового банку на розвиток сфери охорони здоров’я 
України; корекції підходів до подальшого впровадження ад-
мінреформи в аспектах організації охорони здоров’я та ме-
дичного обслуговування населення на основі врахування 
рекомендацій міжнародних експертних організацій (ВООЗ, 
Світовий банк тощо), досвіду країн Європи (Польща, Литва 
тощо); вжиття заходів щодо долучення до здійснення окремих 
регуляторних функцій професійних організацій медичних 
працівників, передусім щодо атестації з метою підготовки до 
впровадження медичного професійного самоврядування; до-
тримання принципів наступництва, публічності і співробіт-
ництва з урахуванням функціонування в Україні парламент-
сько-президентської форми правління та повноважень гілок 
влади в таких умовах. 

Звертаємось до Національної Лікарської Ради України 
і всієї медичної спільноти України щодо необхідності єд-
нання на засадах взаємопідтримки засадничих гуманоцент-
ричних принципів охорони здоров’я та їх обстоювання на 
рівні громадських об’єднань, колективів окремих закладів, 
громад, регіонів та держави в цілому; паритетного захисту 
прав пацієнтів і медичних працівників у сфері охорони 

здоров’я з дотриманням положень, затверджених Всесвітньою 
медичною асоціацією; спільного обстоювання професійної 
честі, колективного реагування на прояви цькування профе-
сіоналів в охороні здоров’я та обстоювання права галузі на 
прозоре, прогнозоване і компетентне управління, належне 
фінансування і оплату праці; 

Звертаємось до медиків-українців у всьому світі щодо 
донесення до наукових, професійних і політичних кіл країн, 
де вони живуть і практикують, думки про наявність в Украї-
ні сформованого бачення шляхів побудови національної мо-
делі охорони здоров’я та лідерства у цьому процесі, а відтак 
щодо можливості і потреби у допомозі Україні у побудові 
ефективної національної системи охорони здоров’я. Просимо 
наших колег бути посланцями у цій справі на благо і про-
цвітання України. 

Слава Україні, здоров’я її Народу! 

Схвалено Великою Радою Всеукраїнського 
Лікарського Товариства 22 серпня 2016 року 

і підтримано учасниками XVI Конгресу Світової 
Федерації Українських Лікарських Товариств, 

Київ 22-23 серпня 2016 року. 

В надскладних обставинах гібридної війни та загальної 
кризи відзначає Україна 25 років своєї незалежності. 

За нашу волю і свободу боролося не одне покоління українців. 
Чимало українських патріотів, які вимушено опинився далеко 
від Батьківщини, плекали українську справу за кордоном, 
Серед них і лікарі, які, будучи розсіяні по всьому світу, 1977 
року створили Світову Федерацію Українських Лікарських 
Товариств (СФУЛТ).

Перший Конґрес українських лікарів діаспори відбувся 
ще задовго до омріяної незалежності і далеко від недосяжної 
Батьківщини. Це сталося завдяки ініціатив і УЛТ ПА 1984 ро-
ку в Мюнхені. Другий Конгрес СФУЛТ відбувся 1988 року у 
Відні. Важливою подією часів державотворення став III Конг-
рес СФУЛТ, який було проведено в Україні 1990 року, в Києві 
і Львові. Від того часу всі наступні Конгреси СФУЛТ що два 
роки проводяться в різних містах України. Останній XV від-
бувся в жовтні 2014 року в Чернівцях.

Сучасні суспільно-політичні обставини в Україні вимага-
ють об’єднання українців не тільки на Батьківщині, в Украї-
ні, але й українців всього світу, всіх держав, куди їх занесла 
доля. Лікарська професійна корпорація завжди виділялася 
взаємопідтримкою, взаємодопомогою, взаємодовір’ям, бра-
терською колегіальністю. На сьогодні медичний загал Украї-
ни потребує підтримки українських колег світу і з огляду на 
російську агресію, і з огляду на кризу в системі охорони 
здоров’я. Не менш важливим є формування в громадських 
середовищах інших країн реального уявлення про сучасне 
становище в Україні, його розуміння всупереч брехні росій-
ських інформаційних джерел. Сподіваємось, що цьому сприя-

ла спільна робо та українських лікарів і наших колег, закор-
донних лікарів-українців у XVI Конгресу Світової Федерації 
Українських Лікарських Товариств, який відбувся в серпні 
2016 року напередодні національного свята України – Дня 
Незалежності.

Цей Конгрес є особливим. Символічним виразом єднання 
українських лікарів є те, що вперше Конґрес СФУЛТ відбу-
вався не лише удвох містах – Берліні та Києві, бо так вже 
було 1990 і 2000 року, але й одночасно в Україні та за її межа-
ми. У Берліні відбувався Пре-конгрес, організаційна сесія 
Конгресу і сателітні заходи, в Україні наукова частина Конг-
ресу. Ці заходи об’єднує навчальна поїздка країнами-сусідами. 
Для українських лікарів це пізнання нового і відпочинок вод-
ночас і до цієї поїздки приєдналися наші закордонні колеги.

Як і в попередні роки, основний організаційний тягар 
взяло на себе Всеукраїнське Лікарське Товариство, яке ство-
рило Національний оргкомітет Конгресу. Наукова частина 
Конгресу, передбачена 22-23 серпня в Києві, проводилася 
спільно з Національною медичною академією післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика, а співорганізатором Пре-конґресу, я 
18-19 серпня в Берліні стало Українське Лікарське Товариство 
Федеративної Республіки Німеччини.

Створено також міжнародний і науковий організаційні 
комітети Конгресу куди увійшли високодостойні лікарі і вчені 
з України і багатьох країн світу. Програмні питання Конгресу: 
Реформування системи охорони здоров’я в Україні і медико-
соціальні проблеми учасників АТО та переселенців були спо-
чатку розглянуті в узагальненому вигляді на пленарному за-
сіданні, де виступили провідні фахівці в різних царинах 

охорони здоров’я. Потім відбулося їх детальне обговорення 
на 3 тематичних симпозіумах і секційних засіданнях за спеціаль-
ностями, де прозвучало біля 100 доповідей. Головні заходи 
Пре-конґресу (18-19 серпня, Берлін), а саме пленарна дис-
кусія «Українська лікарська спільнота світу — взаємодія, 
проблеми» була доповнена спеціальною сесією в Bundesarz-
tekammer «Професійна автономія лікарів у Німеччині», що, 
без сумніву, було не менш цікавим і важливим для лікарської 
справи в Україні.

В Конгресі взяли участь 350 лікарів з України, Бразилії, 
США, Німеччини, Франції. Понад 60 відсотків учасників ма-
ють вчені ступені та звання,в т.ч. 3 члени АМНУ. На 12 сек-
ційних засіданнях заслухано майже 100 доповідей, в яких 
висвітлено актуальні питання сучасної медицини. Тези всіх 
доповідей опубліковані в книзі «Матеріали ХVІ Конгресу 
СФУЛТ» та на сайті ВУЛТ www.org.ua

 На заключному засіданні Конгресу прийнято Заяву Конг-
ресу та Звернення до українців світу, обрано керівні органи 
СФУЛТ на 2016–2020 роки. Визначено місце проведення на-
ступного ХVІІ Конгресу у 2018 році у Тернополі.

Маємо надію, що участь в Конгресі СФУЛТ та наукових 
і суспільних заходах, приурочених до нього, залишиться доб-
рим Спомином для всіх його учасників.

Акад. Л. Пиріг,
Почесний Президент СФУЛТ,

голова міжнародного оргкомітету
XVI Конгресу СФУЛТ

Д-р М. Тищук
голова правління ВУЛТ,

співголова національного оргкомітету
XVI Конгресу СФУЛТ
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Андрій Ярославович Базилевич народився у Львові 
15 січня 1967 року в родині лікарів. Після закінчення 

середньої школи та навчаючись на 1-2 курсах Львівського 
медичного інституту працював санітаром. На старших курсах 
був медичним братом терапевтичного відділення комунальної 
5 міської клінічної лікарні. У 1989 році завершив з відзнакою 
навчання у інституті і почав працювати лікарем швидкої ме-
дичної допомоги Пустомитівської ЦРЛ, а потім головним 
лікарем Оброшинської амбулаторії. 

Навчаючись в клінічній ординатурі ЛНМУ (1989-1991 рр.), 
за сумісництвом був лікарем-реаніматологом клінічної лікар-
ні Львівської залізниці (1990-1995 рр.). У 1997 році брав ак-
тивну участь в підготовці та відкритті у Львові першого в 
Україні госпісу. 

Починаючи від 1991 року працює на кафедрі пропедевтики 
внутрішніх хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького. Від люто-
го 2015 року А.Базилевич в. о. проректора з науково-педаго-
гічної (лікувально-профілактичної) роботи Львівського на-
ціонального медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив магістратуру (очно-заочну) Львівського регіо-
нального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України 
(1999-2002 рр.) за спеціальністю – державне управління. 

За сумісництвом завідувач кафедри управління охороною 
здоров’я (2000-2005 рр.), завідувач сектором управління охо-
роною здоров’я кафедри державного управління та місцево-
го самоврядування Львівського регіонального інституту дер-
жавного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України (2005-2013 роки).

Кандидат медичних наук (зі спеціальності кардіологія) – 
1999 рік, доктор медичних наук (зі спеціальності внутрішні 

хвороби) – 2011 рік, доцент – 
з 2003 року, професор – з 
2016 року.

Спеціалізація: терапія (з 
1991 р.) – категорія вища; кар-
діологія (з 1993р.); управління 
охороною здоров’я (з 1995) – 
категорія вища. 

Автор більше 200 наукових 
праць, співавтор 2 патентів, 3 
монографій та підручника «Сі-
мейна медицина» (2013, 2015). 
Статті у наукометричній базі 
Scopus – 3, цитувань у Scopus – 
208, цитувань у Google Scholar – 48, індекс Гірша у Scopus – 
2, індекс Гірша у Google Scholar – 5.

Член Українського лікарського товариства у Львові – з 
1994 року, член Головної управи – з 2007 року, голова УЛТ у 
Львові 2009– 2011 та 2011-2013 років, знову обраний в люто-
му 2015 року, член Правління Всеукраїнського лікарського 
товариства (ВУЛТ) – з 2007 року, член Вченої Ради МОЗ Украї-
ни – з 2014 року, член Громадської Ради МОЗ України – 2011-
2015 років, член Громадської Ради ЛОДА (2011-2013 рр., та 
з квітня 2015 року), член колегії ЛОДА (з березня 2015 року). 
В серпні 2016 року обраний президентом Світової Федерації 
Українських лікарських товариств (СФУЛТ)

Докладно вивчив досвід систем охорони здоров’я та міс-
цевого самоврядування Швеції, Німеччини, Франції та Польщі. 

Співавтор проекту законів «Про лікарське самоврядуван-
ня», поданих в Верховну Раду у 2008 та 2014 роках.
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ÒÀÊÒÈ×ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ 
ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ ÏÀÒÐ²ÎÒ²Â

Сьогодення засвідчує, що недостатньо створити 
сучасну армію, її потрібно навчити тактичної ме-

дицини, тобто медичному мистецтву роботи у бойових 
умовах. Проект військово-медичної доктрини України 
передбачає залучення кожного дієздатного громадянина 
до військової та цивільної оборони держави. Україна 
отримує різнобічну та повсякчасну допомогу в його реа-
лізації. У Києві було проведено міжнародну конференцію 
«Розвиток, стандартизація та впровадження тактичної 
медицини в Україні». Її зорганізувала гуманітарна ініці-
атива Світового Конгресу Українців «Захист патріотів», 
яка проводить інструктажі з тактичної медицини у фор-
маті курсів бійця-рятувальника за стандартами армій 
США та країн НАТО.

 Невід’ємною складовою стандартів тактичної меди-
цини є психологічна підготовка бійця, лікування бойових 
травм, психологічна та фізична реабілітація. Це допо-
може забезпечити психологічну стійкість, впевненість і 
зберегти тисячі життів. Тактична медицина розрахована 
на надання медичної допомоги у зонах активного конф-
лікту та евакуацію постраждалих у безпечну зону. Вій-
ськові повинні проходити навчання зі збройної підготов-
ки, фізичної та медичної в однаковій мірі. Потрібно 
забезпечити якісне, вміле та ефективне використання 
новітнього обладнання, яке отримуємо від заграничних 
партнерів. Передбачається психологічне тестування та 
фаховий відбір людей, які можуть брати участь в бойо-
вих діях, впровадження занять з військової медицини у 
ВУЗах, а в школах відновлення уроків патріотичного ви-
ховання. 

Власна  інформація

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ ÔÅÄÅÐÀÖ²¯
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂ
ÏÐÎÔÅÑÎÐ ÀÍÄÐ²É ÁÀÇÈËÅÂÈ×
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латинської мови Львівського універ-
ситету імені Івана Франка! Україн-
ську літературу викладав поет і 
письменник Петро Карманський. 
Взірцем для гімназистів був завжди 
по-військовому підтягнутий, енер-
гійний і пунктуальний Іван Чмола 
(1892-1941) – засновник Пласту, 
організатор і сотник першої сотні 
Українських Січових Стрільців 
(1914 р). Ерудовані гімназійні вчи-
телі дали учням фундаментальні 
базисні знання з усіх дисциплін, що 
було таким необхідним для подальшої наукової роботи. І, 
дійсно, дуже багато з випускників стали визначними науков-
цями по всьому світу. Тут досить згадати відомого історика, 
дослідника українсько-німецьких взаємин у ХХ ст., профе-
сора Сорбонського університету в Парижі Володимира Ко-
сика. А однокласник Катрусі Мирон Дахнівський став навіть 
полковником в Америці – 26 років служив у армії США і в 
90-их роках завжди присилав Катерині Андріївні вітальні 
листівки із Чикаго. Ще один однокласник – Михайло Білас 
захопився художнім ткацтвом і вишивкою, став заслуженим 
художником України і тепер у Трускавці є великий музей Ми-
хайла Біласа, де особливо вражають його чудові гобелени-
картини. Але найголовніше те, що вчителі-професори навчи-
ли дітей самовіддано любити рідну мову, свій край і свій 
український народ. 

Гімназійні випускники стали не тільки відомими науков-
цями, але і брали активну участь у визвольних змаганнях. 
Дуже багато загинули як члени ОУН та в УПА. Зокрема най-
ближчі друзі та подруги Катрусі.

У березні 1944 року Катерина здала матуру (випускні іс-
пити), і самим цінним гімназійним набутком вважала почут-
тя національної гідності, котре зуміли прищепити педагоги в 
умовах тодішньої польської окупації. У 1944 році Катерина, 
разом із братом Йосипом, дісталися до Львова, де брат від-
новлюється на навчання у політехніку, а Катерина поступає 
на лікувальний факультет медичного інституту. 

Андрій  ПЕТРУХ
Голова  Львівської обласної організації Української асо-

ціації клінічної хімії та лабораторної діагностики 

Президенту України
Голові Верховної ради України

Прем’єр-міністру України
Голові комітету з питань охорони здоров’я ВР України

Міністру охорони здоров’я України
Голові Львівської обласної державної адміністрації

Голові Львівської обласної ради
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Трудовий колектив комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 
«ОХМАТДИТ» глибоко обурений станом фінансування лікарні.

Проектом бюджету на 2016 рік для виплати заробітної плати обґрунтовано потребу лікарні в коштах розміром 
42255,1 тис. грн., а виділено кошторисом на 2016 рік 32044,7 тис. грн., що становить 75,8 % затвердженого кошторису. 

У травні 2016 року в Україні підвищено розмір мінімальної заробітної плати, проте додаткових коштів на ви-
плату заробітної плати працівникам лікарні не виділено. У грудні 2016 року передбачається чергове підвищення 
розміру мінімальної заробітної плати, що несе додаткову потребу коштів і створює дефіцит коштів у фонді заро-
бітної плати в розмірі 2500,00 тис грн. Фактично назріває ситуація, коли не зможуть виплатити працівникам заро-
бітну плату за грудень 2016 року.

Для виходу з ситуації посадові особи Львівської обласної державної адміністрації пропонують працівникам на-
писати заяви на відпустку за власний рахунок. Часто пропонують скорочення ліжкового фонду лікарні та, відповід-
но, посад працівників, підставою для чого називається брак коштів, а не обґрунтована, підтримана громадськістю 
стратегія вдосконалення системи охорони здоров’я та покращення надання медичної допомоги. Така необдумана 
«оптимізація» призведе до відтоку кваліфікованих медичних кадрів та погіршення доступу населення до медичної 
допомоги, погіршення її якості.

Враховуючи низький рівень заробітної плати в галузі охорони здоров’я, яка є однією з найнижчих в Україні, по-
дальше обмеження фінансування закладу може призвести до масового звільнення працівників, проведення страй-
ків та погіршення якості надання медичної допомоги населенню.

Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації розмістив на своєму сайті річний 
звіт комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» за 
2015 рік, в якому зазначено про виплату заробітної плати за 2015 рік в повному обсязі. Проте, працівникам лікар-
ні не виплачено індексацію за листопад 2015 року та компенсацію за втрату частини грошових доходів у зв’язку з 
порушенням термінів виплати індексації за травень-листопад 2015 року. Неодноразові звернення до посадових 
осіб Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради закінчуються порожніми обіцянками, 
що слід трактувати як службову недбалість та бездіяльність. Не виплата індексації за листопад 2015 року та ком-
пенсації за втрату частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів виплати індексації за травень-лис-
топад 2015 року є прямим порушенням колективного договору. У рішенні Личаківського районного суду м. Львова 
від 14.04.2016 року в справі №463/6466/15-ц, яке вступило в законну силу, зазначено, що “відмова у здійсненні 
таких (нарахувань та виплат індексації за листопад 2015 року та компенсації за втрату частини грошових 
доходів у зв’язку з порушенням термінів виплати індексації за травень-листопад 2015 року – уточнення) з під-
став відсутності відповідних бюджетних фінансувань є незаконною та такою, що порушує основні права та свобо-
ди позивача, як людини, закріплені в Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, до якої Україна приєдналася 17 липня 1997 року відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року». Така позиція суду відповідає правовим висновкам 
Європейського Суду з прав людини, здійснених у його рішеннях за результатами розгляду справ «Кечко проти 
України» та «Бурдов проти Росії»”.

Проектом бюджету на 2016 рік на медикаменти та перев’язувальні матеріали обґрунтовано потребу лікарні в 
коштах розміром 10029,4 тис. грн., виділено кошторисом на 2016 рік лише 2962,1 тис. грн., що становить 29,5 % 
затвердженого кошторису та прямо суперечить нормам статей 1, 22, 49 Конституції України.

Неналежне забезпечення лікарні вакцинами та медикаментами порушує права пацієнтів на безкоштовне отри-
мання медичної допомоги в комунальному закладі, створює загрозу життю і здоров’ю дитячого населення області.

Враховуючи наведені факти, трудовий колектив комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська 
обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» вимагає:

1. Забезпечити належне фінансування комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна 
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» для виплати заробітної плати в 2016 році в повному об’ємі, включаючи за-
боргованість за 2015 рік.

2. Припинити безпідставні та необґрунтовані скорочення медичних закладів до завершення соціального діа-
логу, вироблення спільного рішення щодо стратегії реформування системи охорони здоров’я.

3. Забезпечити належне фінансування комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна 
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» щодо витрат на медикаменти та перев’язувальні матеріали.

05 вересня 2016 рік Трудовий колектив (підписано 143 особами)
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Сучасне суспільство знаходиться на зламі епох, назріває 
надпотужний «вибух» не лише в науці та техніці, а й 

у суспільному устрої. Зокрема, в найближчі роки очікується 
подвоєння середньої тривалості життя - люди, яким через 15-
20 років минатиме 60-70, матимуть шанс прожити ще стільки 
ж. Наприкінці теперішнього століття середня тривалість жит-
тя сягатиме 130-150 років, бо саме на стільки запрограмова-
ний потенціал людського організму. Буде отримана перемога 
над онкохворобами, діабетом, гіпертонією завдяки застосу-
ванню перепрограмування тканин, вирощуванню повноцінних 
органів із застосуванням стовбурових клітин, використанню 
в медицині 3D принтерів. Реальність цих прогнозів ґрунту-
ється і на тому, що тисячу років тому середня тривалість жит-
тя була 25 років, а 50-літніх вважали глибокими старцями. 
Вже у наш час люди живуть в середньому на 20 років довше, 
ніж у ХІХ столітті. Однак, не можна забувати і про те, що в 
людському організмі понад сто трильйонів клітин, кожна з 
яких запрограмована на смерть і таким чином організм є за-
програмованим на самознищення, а кожну клітину із них не 
вдасться замінити.

Але говориться не тільки про біологічну тривалість жит-
тя, а й про досягнення інтелектуального безсмертя людини. 
Назрівають радикальні зміни і щодо розумової діяльності 
людей. Невдовзі еволюція нашого розуму дійде до іншої якості 
та швидкості мислення. Людина завдяки нано- та біотехно-
логіям. зможе думати набагато швидше, ні сучасні комп’ютери. 
Ті, хто житиме через 20-25 років мислитимуть кардинально 
інакше, ніж ми. Це можна порівнювати із різницею між ро-
зумом сучасної людини та неандертальця. Люди зможуть за-
вантажувати свій інтелект на зовнішні носії і таким чином 
постійно оновлювати свій розумовий потенціал. Нейроінтер-
фейси подарують нам інтелектуальне безсмертя, бо розум 
зберігатиметься і після біологічної смерті людини.

Враховуючи те, що на переробку їжі, особливо тваринно-
го походження, організмом витрачається надто багато енергії, 
очікуються кардинальні зміни в харчуванні людей. Спеціа-
лісти прогнозують, що вже через 10-15 років буде впровадже-
но системи електросинтезу на полях, що дозволить посилити 
вплив сонячної енергії на сільськогосподарські рослини і 
таким чином підвищити врожайність у тисячі разів! При цьо-
му злаки стануть низькокалорійними, проте збережуть свою 
поживну цінність за рахунок вмісту вітамінів та мікроелемен-
тів. Для нормального функціонування організму достатніми 
будуть мінімальні порції їжі. Проводиться розпрацювання 
біоелектролізера, який виділяє у кров’яне русло людини енер-
гетичні метаболіти, що насичуватимуть організм киснем та 
поживними речовинами. Таким чином. Люди зможуть обхо-
дитись без їжі, жити можливостями власного організму.

Професор Рей Курцвейл – технічний директор в галузі 
машинного навчання та обробки природної мови Google, на-
голошує, що існують речі поза компетенцією людського ор-
ганізму, бо ж не з власної волі ми приходимо у цей світ і не з 
власної волі його покидаємо. Відтак подальшу долю цивілі-
зації неможливо передбачити, опираючись на людську логіку. 

За матеріалами «Global Future 2045 World Congress».

23 вересня 2016 року у Львові було проведено меморіаль-
ну науково-практичну конференцію на тему: «Клінічна лабо-
раторна діагностика: здобутки і перспективи», присвячену 
90-річчю від народження засновника кафедри клінічної 
лабораторної діагностики Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького МОЗ України 
професора Катерини Захарії. Модератором конференції 
виступив доктор Андрій Петрух. Потрібно відзначити, що 
організація конференції та її інформаційне наповнення мож-
на вважати взірцем проведення подібних заходів. Присутні 
змогли серцем та душею відчути особистість Катерини Заха-
рії, а не через її посади та творчі напрацювання. У супрово ді 
цікавих коментарів було продемонстровано низку докумен-
тальних світлин про дитинство, шкільні та студентські літа 
К.Захарії, а також роки роботи у Києві та у Львові. Із спо-
гадами виступили представники родини ювілярки,її колиш-
ні співпрацівники та учні, земляки. Зокрема, директор Доб-
рівлянської школи відзначив, що на її малій батьківщині 
добре пам’ятають свою видатну землячку. З цікавістю було 
вислухано виступ керівника лабораторної служби Київської 
міської клінічної лікарні №8 доктора Ніли Педько, бо саме 
там до останнього працювала професор К.Захарія. Всі при-
сутні отримали екземпляр книжки «Шляхи підвищення якості 
лабораторних досліджень. Посібник для лікарів та середньо-
го медперсоналу», авторами якого є К.Захарія та Н.Педько. 
Артистка –заньківчанка Андріана Курілець прочитала пое-
зію Лесі Українки та Івана Франка, яка додала яскравих 
штрихів до портрету незабутньої Катерини Захарії.

Катерина Захарія народилася 27 серпня 1926 року у 
селянській родині в селі Добрівляни Дрогобицького 

району на Львівщині. Щоб родина могла нормально прожити, 
потрібен був важкий щоденний труд селянський від світання 
і до смеркання. Змалку до цієї праці долучалася і Катерина. 
Тяжка виснажлива праця на власній землі призвела до важкої 

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè – ïîñòàò³

«Ç²ÐÊÀ» ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
Äî 90-ë³òòÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ïðîôåñîðà Êàòåðèíè Àíäð³¿âíè ÇÀÕÀÐ²ß 

недуги матері із паралічем. Та завдяки постійній турботі донь-
ки, вона прожила 84 роки,

В сім’ї було двоє дітей. Старший брат Йосиф (1923 р.н.) 
став відомим вченим у галузі радіотехніки, професором Львів-
ської політехніки. 

 Вже у 6 років пішла Катерина до початкової сільської 
школи, дуже добре вчилась і закінчила її на відмінно. Тут 
постала дилема – батько хотів залишити доньку на господар-
ці і був проти науки доньки, бо старший син Йосип вже ходив 
до гімназії. Але мати, котра сама дуже добре вчилась у школі 
і мріяла в молодості вчитись далі, та під час Першої світової 
війни не мала можливості продовжити навчання, все таки 
умовила батька і Катерину прийняли до Української гімназії 
імені Івана Франка у Дрогобичі. Оскільки батьки були неза-
можні, їм призначили мінімальну оплату за навчання дітей: 
10 злотих за місяць, але й така сума лягла великим тягарем 
на невелику сільську господарку батьків. Діти вчились на від-
мінно, тому й оплата була мінімальною. 

Коли за радянських часів батьків загнали до колгоспу і 
відібрали усе нажите (землю, худобу, будівлі), вони дякували 
долі, що дітей вчили і вирвали їх з колгоспного рабства. А 
коли комуністичні керівники села докоряли Андрієві Захарія, 
що радянська влада безоплатно вивчила його дітей, батько 
відповів: «Якщо б я продав 2/3 свого майна, я б вивчив дітей 
за кордоном, у Празі, а 1/3 залишилася б мені для життя, а 
тепер ви забрали у мене все, і я не маю за що хліба купити!»

Роки навчання (1938-1944) у Дрогобицькій гімназії «Рід-
ної школи» були надзвичайно корисні і змістовні, хоча й при-
пали на дуже буремний період. На той час Дрогобицька україн-
ська приватна гімназія була осередком наукової, педагогічної 
культурної, а, навіть, і політичної еліти Галичини. До всіх 
учителів учні зверталися не інакше як: «пане професоре». 
Директором гімназії був професор Михайло Бараник (1880-
1961) викладач української мови, громадський діяч, колишній 
сотник УГА. Достатньо сказати, що викладач латинської мо-
ви М.Байрак після війни одразу став професором кафедри Продовження у наступному числі «Народного здоров’я»
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Cкільки натерпілась наша мова, скільки поневірянь 
вона пережила за всю історію українського народу. 

Тільки за панування Російської імперії було видано 22 укази 
про заборону говорити, писати українською мовою, а якщо 
малювати, то тільки без синіх і жовтих кольорів.

Обмежували людину в мові, у мистецтві, в українській 
культурі, в українських звичаях. Не можна було колядувати, 
щедрувати, навіть співати національні пісні. Не любили і не-
навиділи їх російські шовіністи, російські комуністи і, що 
найбільш прикро, наші яничари. Нічого дивного, адже вони 
були окупантами з 1654 року. З вступом «російського лаптя» 
на українську землю зелена трава пожовтіла і зів’яла, а разом 
із нею в’яли і вироджувались українські звичаї, мистецтво, 
культура, наука.

У нашому інституті за останні десятиліття зникла з педа-
гогічного процесу українська мова, а Вчена рада велась на 
«общепонятном языrке».

Та настав 1988 рік – терпець українського народу урвався, 
почались заворушення серед студентської молоді. Народ зби-
рався на львівських площах, проспектах, біля пам’ятника 
Івану Франку і гострі політичні дискусії переростали у бага-
толюдні мітинги.

На першому із них у червні 1988 року, який проводила 
Ірина Калинець і на якому були присутні працівники місько-
му КПРС і райкомів партії, народ відкрито висловив своє не-
гативне ставлення до КПРС, а перший секретар міському 
партії В. Волков під свист мітингуючих зійшов з трибуни.

Мітинги повторювались все частіше, люди все наполегли-
віше вимагали волі українському народу, відновлення його 
традицій, побудови пам’ятників видатним громадсько-полі-
тичним діячам. На одному з мітингів біля пам’ятника І. Фран-
ку була прийнята ухвала побудувати пам’ятник Т. Шевченку 
у центрі міста.

Так, в період так званої перебудови, майже через 340 років 
неволі, зажевріла, спалахнула надія відродити українську 
культуру, мистецтво, літературу. На початку 1988 р. серед 
українських письменників і прогресивної інтелігенції Києва 

виникла думка створити Товариство україн-
ської мови ім. Т. Шевченка. Відповідно до 
цього були розіслані інструктивні листи по 
всій Україні. За ініціативою талановитого 
українського письменника Романа Іваничу-
ка на віче біля пам’ятника І. Франку було 
прийнято ухвалу створити Товариство україн-
ської мови ім. Т. Шевченка у Львові, а рівно 
ж дано клич про організацію таких товариств 
у всіх навчальних закладах.

Тому невдовзі у львівському медичному 
університеті в аудиторії кафедри нормальної анатомії людини, 
яку нам щиро запропонував завідувач кафедри доцент Ми-
хайло Нетлюх, відбулись багатолюдні збори, на яких йшлося 
про народження нової організації на противагу комсомольсь-
ким, профспілковим і іншим організаціям, які себе скомпро-
метували і яких так зненавиділа молодь. Було започатковано 
створення в інституті товариства української мови ім. Т. Шев-
ченка, першим завданням якого стало забезпечення прове-
дення навчального процесу в інституті українською мовою.

Вирішено було підготувати урочистий вечір – свято укра-
їнської мови. Вечір активно підготовляли професор П. Скочій, 
доценти Б.Винниченко, В.Прокопів, М.Нетлюх, І.Солонинко, 
Н.Рудківська,Боянівський В., а також студенти Щербюк П., 
Якубів І., Крокос А., Пазиняк В., Гей О., Заремба Т. та інші. 
Актовий зал був переповнений. У вечері взяли участь і ви-
ступили письменники Ростислав Братунь, Роман Іваничук, 
журналіст Павло Романюк, голова товариства російської мо-
ви ім. Пушкіна Сергій Сокуров. За пропозицією Р. Іваничука 
на цьому ж вечорі була прийнята ухвала – організувати у на-
шому інституті Товариство української мови ім. Т. Шевченка, 
яку всі присутні одноголосно схвалили.

Вибрали правління товариства і його ревізійну комісію. 
У склад правління увійшли: проф. Скочій П. (голова), проф. 
Кіцера О. (замісник голови), проф. Шлемкевич М. (замісник 
голови), секретар – Головко І., а також Нетлюх М., Прокопів В., 
Орач Р., Шпарик Я., Гурська Г., Касараба М., Рудий Р., Боя-
нівський В., Піскорський В., Голик Й., Винниченко Б., Слу-
жинська З., Рудківська Н., Солонинко І., Томашевський Я., 
Олекса А., студенти – Пазиняк В., Мацьків Д., Подольчук С., 
Байко Т., Криворучко Ю., Головін А., Танчин І., Служинський М., 
Чума Б., Кіхтяк А., Служинська З., скарбник – к.м.н. асистент 
Шпарик Я. У ревізійній комісії були доцент Кухта С., докт. 
біолог. наук Романишин Я., асистент Кунцевич Л.

В березні місяці 1989 р. у газеті «Медичні кадри» появи-
лась моя стаття «Шануйте рідну мову», де вперше в інсти-
тутській пресі наполегливо і досить гостро було поставлено 
вимогу викладати і писати українською мовою. Більшість 

працівників і студентів мене поздоровляли, але дехто і засуд-
жував, хоча таких була мало. В статті звучав докір деяким 
викладачам, цитую дослівно: «Значна частина викладачів на-
шого інституту, пропрацювавши 25-30 років у Львові, так і 
не спромоглися вивчити української мови. Це ознака неповної 
присутності внутрішньої культури, образлива зневага до на-
роду, який по-братськи прийняв їх у своє рідне лоно і довірив 
їм найдорожче – виховання молоді».

Створено координаційну комісію за впровадження у на-
вчальний процес української мови, якої увійшли Скочій П. 
(голова), Винниченко Б. (заступник), Боянівський В., Олек-
са А., Рудківська Н., Гельнер З., Гіп З., Солонинко І., Петрух В., 
Піскорський В., Голик Й.,Берещак М., Касараба М., Шлемке-
вич М., Шпарик Я. Більшість викладачів із захопленням від-
неслась до створення у нашому інституті товариства україн-
ської мови, але були і противники цього, які відносились із 
скепсисом.

5 квітня 1989 р., товариством української мови ім. Т. Шев-
ченка прийнята «Відозва», яка була скерована ректору, дека-
нам і завідувачам кафедр. В ній говорилось: «Закликаємо всіх 
викладачів і студентів, які не знають української мови або 
недостатньо нею володіють, пройнятись почуттям інтернаціо-
нального обов’язку і національної гідності – опанувати нею, 
виявити тим самим пошану до українського народу, його 
культури, республіки».

Слід зауважити, що ректор інституту академік Михайло 
Павловський і більшість членів ректорату доброзичливо від-
носились та сприяли впровадженню у навчальний процес 
української мови.

 У прийнятій невдовзі відповідній ухвалі Вченої ради уні-
верситету було, зокрема, зазначено, що згідно із директивами 
МО і МОЗ України виховну роботу в академічних групах, 
гуртожитках і навчальному процесі вважати обов’язковою для 
професорсько-викладацького складу і студентів; у процес на-
ціонального виховання включати кращих викладачів, профе-
сорів і доцентів; при переобранні та заключенні контракту 
враховувати участь викладача у громадській роботі універси-
тету і патріотичному вихованні студентської молоді; виховні 
години згідно ухвали ректорату зробити фіксованими і про-
водити не рідше 2 разів на місяць; виховну роботу на кафедрах 
проводити згідно планів складених порадниками-виховате-
лями і затверджувати зав. кафедрою; питання виховної робо-
ти систематично розглядати на кафедральних засіданнях і 
Вчених Радах факультетів; згідно представленої МО концеп-
ції з національного виховання на кафедрах оформити стенди 
з національного виховання; з метою покращення виховної 
роботи з національного та патріотичного виховання серед 
студентської молоді призначити проректору з національного 
виховання двох помічників на громадських засадах.

 • Âîíè çäîáóâàëè Íåçàëåæí³ñòü

ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ, ÇÀ Ð²ÄÍÓ ÌÎÂÓ
Продовжуємо публікацію спогадів доцента Богдана Винничен-
ка – впродовж 1991-2000 років проректора з національного 
відродження ЛНМУ ім. Данила Галицького, в яких йдеться про 
участь викладачів та студентів ВУЗу у боротьбі за побудову 
соборної незалежної України. (Початок див. у №9 за 2016 рік). 

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

ÆÎÂÒÅÍÜ
01 – Міжнародний день лікаря. День 

народження ВУЛТ
01 – Міжнародний день людей поважного віку
10 – Всесвітній день психічного здоров’я*
11 – Всесвітній день хоспісної та паліативної 

допомоги
14 – Всесвітній день зору. Всесвітній день 

спірометрії
16 – День анестезіолога**
16 – Всесвітній день боротьби із 

захворюваннями на рак молочної залози
20 – Всесвітній день боротьби з 

остеохондрозом
22 – Міжнародний день заїкуватих людей
29 – Всесвітній день боротьби з інсультом

Відомості про вказані дати  ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

* – Всесвітній день психічного здоровя відзначають з 
1992 року з ініціативи World Federation for Mental Health.

** – 16 жовтня 1846 року американський зубний лікар 
Томас Мортон вперше у світі виконав операцію під ефірним 
наркозом. Термін «анестезія» належить давньогрецькому 
лікарю та філософу Діоскориду.

Фетальний алкогольний синдром або алкогольний син-
дром плода – це узагальнююча назва для різних за 

ступенем важкості проявами відхилень у розвитку дитини, 
причинами яких є вживання вагітною жінкою алкогольних 
напоїв. Більш точним, очевидно, є використання терміну «фе-
тальний алкогольний спектр порушень – ФАСП», що включає 
як надводну, так і підводну частину айсберга, об який роз-
биваються долі тисяч родин. ФАСП – термін-парасолька, який 
охоплює такі поняття, як фетальний алкогольний синдром 
(ФАС) – найбільш важке ураження; пов`язані з алкоголем по-
рушення нейро-поведінкового розвитку, а також фетальний 
алкогольний ефект (ФАЕ) – найм`якіший прояв.

• ФАС – руйнівний розлад розвитку дітей, народжених 
жінками, які вживали алкоголь під час вагітності. 

• Незважаючи на можливість запобігання, продовжують 
народжуватися діти, на яких впливали великі дози алкоголю. 

• Наслідки ФАС впливають на окремий індивідум, родину 
і суспільство загалом.

• «Ціна» ФАС надзвичайно велика, у тому числі фінансово. 
• Необхідно впровадити стратегії запобігання і доступ-

ного та ефективного лікування.

З історії питання
Дурні, п’яні чи недалекі жінки 
найчастіше народжують таких самих дітей.  

Аристотель, “Проблеми” 

Попри відому з прадавніх давен шкоду, яку завдає вжи-
вання алкоголю, шлях до усвідомлення його тератогенного 
впливу був досить тривалим та сповненим несподіванок. Ще 
наприкінці 18 ст. повз увагу лондонських лікарів не пройшла 
так звана «джинова епідемія», про що повідомляла Петиція 
від Лондонського Коледжу лікарів: «Ми вважаємо нашим 
обов’язком покірно довести, що протягом останніх років ми 
із занепокоєнням спостерігємо фатальні наслідки частого 
вживання декількох сортів дистильованих спиртних напоїв 
... що занадто часто стає причиною появи слабких, немічних 
та хворих дітей, які замість того мали б надавати користь, 
перевагу та силу своїй країні.»

До 1970-х років алкогольні напої розглядалися в цілому 
як абсолютно безпечні для вживання під час вагітності, у 
будь-який час та в будь-якій дозі. Цей період, безсумнівно, 
може розглядатися як епоха «сучасної медицини» – то ж як 
трапилося, що «сучасна медична думка» могла бути такою 
помилковою? Однією з причин булo таке розумiння: «якщо б 
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алкоголь дійсно був шкідливим для вагітності, то, враховуючи 
його тривале вживання людьми, ми про те давно б знали. Але 
оскільки ми не знаємо жодної загрози, він має бути безпеч-
ним». Все ж згодом було виявлено, що насправді деякі докази 
таки існували, але вони були зведені нанівець за часи опору 
політиці заборони на алкоголь, що була введена на початку 
20 сторіччя у багатьох країнах Європи та Північної Америки. 
Більше того, у середині 1960-х років було запроваджено ви-
користання дуже високих доз алкоголю для лікування загро-
жуючих передчасних пологів – «алкогольних крапельниць».

У 1967 році у Франції педіатр Поль Лемуан опублікував 
першу доповідь про те, що в кінцевому підсумку буде назива-
тися «фетальним алкогольним синдромом». На той час стаття 
не привернула практично жодної уваги у Франції або деінде 
у світі. 

Незабаром, у 1973 році, Кеннет Джонс та Девід Сміт опу-
блікували свої спостереження і ввели термін “Фетальний 
Алкогольний Синдром”. Але знову не відбулося широкого 
сприйняття медичною спільнотою того факту, що алкоголь є 
фактором ризику пошкодження плоду. На відміну від відгу-
ків, що лише вітали публікацію Лемуана в 1967 році, доповідь 
Джонса і Сміта викликала значний інтерес, принаймні у не-
великої групи дослідників. У 1977 році Національний інсти-
тут з дослідження алкоголізму та наркоманії США влаштував 
першу міжнародну конференцію по ФАС для презентації та 
обговорення дослідниками останніх на той час результатів 
досліджень. Позаяк результати були достатньо переконливі, 
учасники розробили рекомендації, що визнавали дійсну за-
грозу алкоголю для плоду.

Як відомо, переважна більшість спожитого алкоголю (90 – 
95%) окислюється в організмі і лише 5-10% виділяється у змі-
неному вигляді нирками та легенями.

Вагітна жінка навіть при всьому своєму бажанні не 
може випити наодинці – компанію їй завжди складає плід.

Фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП) вважа-
ється однією з основних причин порушення розвитку у світі. 
Однак в Україні, як і у багатьох країнах, бракує даних щодо 
вживання алкоголю вагітним жінками та чітко встановле-
ної частоти ФАСП серед дітей різних вікових груп. За даними 
наукових досліджень, в багатьох країнах світу від 3% до 10% 
вагітних жінок вживають щодня таку дозу алкоголю, яка 
може спричинити ураження плода. Ці дані є свідченням над-
звичайної актуальності проблем захворюваності, інваліднос-
ті та смертності дітей, пов’язаних з алкогольним синдромом 
плода в Україні.

Частота ФАС серед дітей у США – 0,5– 2 випадків на 
1000 новонароджених, в Україні – 0,5– 0,6 на 1000 новонаро-
джених. Вважають, що частота ФАСП у дітей складає 1%. 

Дані досліджень підтверджують доречність включення 
консультування щодо зменшення вживання алкоголю вагітни-
ми жінками в рутинну практику. Адже ФАС належить до врод-
жених вад розвитку, яким можна запобігти на 100% лише 
шляхом відмови від вживання алкоголю під час вагітності.
Підготовлено Рівненським та Хмельницьким ОМГЦ та 
ОМНІ-центром. Редактори Н. Зимак-Закутня та Л. Євтушок
Продовження у наступному числі «Народного здоров’я»
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– Ніно Іванівно, з Вами ми знаємось ще із студентських 
років, мені довелось пропрацювати на кафедрі впродовж 
35 літ. Отож, наше інтерв’ю матиме деякі особливості, бо 
нам обом добре відоме те, про що йтиме мова.

З кожним роком стоматологія, як і медицина в цілому, 
змінюється щораз швидше. Здавалося б, що ще зовсім не-
давно було розпочато застосування композитних пломбу-
вальних матеріалів, справді прецезійних ендодонтичних 
методик, новітніх способів виготовлення протезів тощо. 
Справжній революційний прорив в стоматології зроблено 
завдяки досягненням в царині імплантології та пов’язаної 
з нею щелепово-лицевої хірургії. А вже на часі кардиналь-
но нові підходи до вирішення проблем стоматології, зок-
рема, із використанням здобутків наномедицини та генної 
інженерії, вирощування зубів тощо. 

Скажіть, шановна Ніно Іванівно, яке місце в контексті 
цього належиться такій порівняно молодій галузі як сто-
матологія дитячого віку, яким представляється Вам її 
майбутнє.

– За моїм твердим переконанням, не зважаючи на всі ці 
здобутки та перспективи подальшого розвитку стоматології, 
безумовно актуальною та надзвичайно важливою зостається 
роль саме стоматології дитячого віку. Насамперед, коли йдеться 
про наукові пошуки щодо попередження появи стоматологіч-
них захворювань, починаючи від карієсу зубів і до вроджених 
вад розвитку тканин та органів щелепово-лицевої ділянки. В 
існуючих умовах негативного впливу довкілля на дитячий 
організм, починаючи з пренатального періоду, набуває осо-
бливої ваги антенатальна та рання постнатальна профілакти-
ка стоматологічних захворювань. Враховуючи доволі високу 
загальну захворюваність серед нашого дитячого населення і 
суттєвий вплив на цю ситуацію рівня стоматологічного 
здоров’я дітей, вельми актуальними є пошуки оптимальних 
методів лікування та профілактики стоматологічної патології 
у дітей із супутніми соматичними та іншими захворюваннями. 
Не менш важливою проблемою є досконалий науково обґрун-
тований гігієнічний догляд за порожниною рота, особливо 
при наявності супутньої патології. Саме в цих напрямках 
робить суттєвий внесок в цю галузь медицини колектив кафед-
ри стоматології дитячого віку ЛНМУ ім. Данила Галицького 
впродовж всіх 40 років, які проминули з часу її заснування. 

– Очевидно, що нашим читачам буде цікаво довідатись 
про те, чим у свій час було зумовлено прийняття рішення 
про створення кафедри. 

– Історію нашої кафедри доцільно розглядати в контексті 
історичної ретроспективи становлення цієї галузі стоматоло-
гії. В 60-х роках у світі склалась така ситуація, що в одних 
розвинутих країнах, зокрема у Скандинавії та країнах Бені-
люксу, пріоритет надавався автономії дитячої стоматології, а 
в інших вона не виокремлювалась із загальної стоматології. 
У тодішньому Радянському Союзі почалось виокремлення 
стоматології дитячого віку, як повноцінної складової частини 
стоматології – однієї із галузей охорони здоров’я. В цих об-
ставинах у 1976 році було прийняте рішення про організацію 
на базі стоматологічного факультету ЛДМІ кафедри стомато-
логії дитячого віку. Це була лише третя така кафедра на те-
риторії Союзу і друга в Україні. 

– Розкажіть, будь ласка, про перші кроки становлення 
кафедри.

– Організація кафедри була доручена відомій сподвижниці 
галицької стоматології, доктору медичних наук, професорові 
Любомирі Луцик, яка до того, на протязі 15 років завіду вала 
організованою під її керівництвом кафедрою терапевтичної 
стоматології. Нова кафедра розпочала роботу в пристосова-
ному невеликому приміщенні на околиці Львова. До її складу 
було залучено мене – на той час молодого доктора медичних 
наук, доцента кафедри терапевтичної стоматології, та двох 
асистентів – Івана Мартовлоса і Олександра Олександрова, 
старшого лаборанта Людмилу Поліканову. Організовувалась 
навчально-методична база, адже не існувало навчальних по-
сібників чи підручників з стоматології дитячого віку. Пара-
лельно з цим проводилось лікування складної стоматологічної 
патології у дітей, надавалась консультативна допомога дитя-
чому населенню інших областей західного регіону. Було під-
готовлено низку методичних рекомендацій для практичних 
лікарів із врахуванням характерних особливостей крайової 
стоматологічної патології. Виконувався значний об’єм госпроз-
рахункової науково-дослідної роботи.

Після завершення будівництва корпусу обласної стомато-
логічної поліклініки в 1979 році, в якому приймали активну 
участь і працівники кафедри, з’явилась можливість розпо-
чати повноцінну навчальну, лікувальну та науково-дослідну 
роботу в новому просторому приміщенні, устаткованому су-
часною медичною технікою. Новими викладачами кафедри 
стали Ліля Івашкевич, Вадим Ніконов, Зиновій Масний, Мар-
ко Покровський. Клінічною базою кафедри було відділення 
дитячої стоматології стоматологічної поліклініки медінсти-
туту, яким керував Іван Кецман.

Було успішно продовжено розвиток Львівської наукової 
школи дитячої стоматології, започаткованої професором Лю-
бомирою Луцик. 

– Давайте детальніше поговоримо про сьогодення ка-
федри.

– Кафедра є однією із багатопрофільних кафедр ЛНМУ – 
викладання та лікувальна робота на кафедрі проводиться за 
трьома профілями: терапевтична і хірургічна стоматологія 
дитячого віку та ортодонтія. З кожним роком збільшується 

кількість студентів, які навчаються на кафедрі, зростала і чи-
сельність колективу кафедри, яка мужніла не лише в чисельно-
му, а й у якісному відношенні. Сьогодні вона є однією із най-
чисельніших кафедр вузу – тут працюють 3 доктори медичних 
наук, професори; 11 доцентів та 28 асистентів, з яких 6 є 
кандидатами медичних наук. Починаючи з 2014 року кафедру 
очолює доктор медичних наук, професор Ельвіра Безвушко.

– Які наукові здобутки колективу кафедри?
– Працівниками кафедри опубліковано більше 1750 науко-

вих праць, в т.ч. 6 підручників та навчальних посібників, 
майже 10 монографій, отримано біля 40 патентів на винаходи. 
Зокрема, саме на нашій кафедрі у 1995 році було підготовлено 
та видано перший в Україні навчальний посібник «Профілак-
тика стоматологічних захворювань у дітей», що мало велике 
значення, бо на той час ми ще не мали україномовної нав-
чальної літератури, присвяченої широкому висвітленню питань 
профілактики – основи основ стоматології дитячого віку.

На кафедрі успішно вирішуються питання підготовки на-
укових кадрів. Навчання в аспірантурі, клінічній ординатурі 
та магістратурі пройшли майже 50 осіб. За результатами нау-
кових досліджень на кафедрі виконано та захищено понад 
40 кандидатських і 3 докторські дисертації. Тут народилась 
плеяда здібних науковців, педагогів вищої медичної школи, 
які працюють як в «alma mater», так і в інших медичних ВНЗ 
України та інших країн.

– Однією із складових частин роботи кафедри є на-
вчальний процес – підготовка лікарів на до дипломному 
та постдипломному етапах. Що зроблено у цьому відно-
шенні за 40 років роботи кафедри? 

– За ці роки на кафедрі було дано путівку в життя понад 
5 тисячам молодих спеціалістів, які пройшли у нас підготов-
ку з різних розділів стоматології дитячого віку. На кафедрі 
навчались більше 500 студентів із 16 країн світу. Високий 
рівень підготовки спеціалістів зумовив бажання багатьох іно-
земних випускників продовжити навчання в клінічній орди-
натурі, аспірантурі. За минулі роки більше 30 іноземних гро-
мадян пройшли післядипломне навчання, ними було захищено 
4 кандидатські дисертації. Починаючи з 1999/2000 навчаль-
ного року на кафедрі вчаться англомовні студенти, а від 
2000 року і англомовні клінічні ординатори.

У 90-х роках при кафедрі стоматології дитячого віку було 
створено курс післядипломної освіти лікарів та інтернів за 
спеціальністю «стоматологія дитячого віку», почалось нав-
чання на передатестаційних циклах за спеціальністю «орто-
донтія». З 2000 року введено цикл 3-х місячної спеціалізації за 
спеціальностями «ортодонтія» та «стоматологія дитячого віку».

– Який внесок кафедри у діяльність практичної сто-
матології дитячого віку, підвищення якості стоматологіч-
ної допомоги дітям?

– Від 1994 року на передатестаційних циклах підвищили 
кваліфікацію понад 1500 лікарів Львівської, Волинської, Тер-
нопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської 
областей та Криму за спеціальністю «дитяча стоматологія», 
«ортодонтія», «загальна стоматологія». Кафедра є провідною 
у підготовці фахівців-ортодонтів як для України,так і для за-
рубіжжя.

Наші працівники надають повний об’єм стоматологічної 
допомоги дітям на сучасному рівні із застосуванням новітніх 
діагностично-лікувальних та профілактичних технологій. Роз-
працьовано та впроваджено в практику схему превентивних 
заходів для дітей різних вікових категорій, а також реабіліта-
ції дітей з порушеннями розвитку та формування зубів, дітей 
із супутньою соматичною патологією, які проживають в еко-
логічно несприятливих регіонах. Вивчається застосування 
озоно- та лазеротерапії в стоматології дитячого віку.

Спільно із кафедрами ортопедичної та хірургічної стома-
тології ведеться робота за програмою Центру надання спеціа-
лізованої допомоги дітям з вродженими вадами щелепово-
лицевої ділянки.

Розпрацьовано та впроваджено систему профілактичних 
заходів при лікуванні зубо-щелепових аномалій незнімними 
ортодонтичними апаратами. Впроваджено засоби корекції 
ортодонтичної патології із застосуванням апарату Хайрекс, ли-
цевої маски для лікування медіального прикусу, а також із ви-
користанням Flexdeveloper –пружини при дистальному прикусі.

Написано та видано десятки методичних рекомендацій 
для практичних лікарів з різних питань стоматології дитячо-
го віку.

 Знаю, що працівники кафедри зарекомендували себе 
активними членами української стоматологічної спіль-
ноти, користуються в неї заслуженим авторитетом.

– Це справді так. Понад 10 років мені було довірено очо-
лювати Львівський обласний осередок Української асоціації 
стоматологів, я є віце-президентом Української асоціації про-
філактичної та дитячої стоматології. Професор Безвушко Е.В. – 
член Асоціації ортодонтів України, член Європейської асоціа-
ції EAS. Професор Покровський М.М. та професор Драгоми-
рецька М.М. були обраними членами Всесвітньої Федерації 
ортодонтів та правління Асоціації ортодонтів України. Я також 
є членом редколегії журналів «Новини стоматології» та «Віс-
ник стоматології», “Львівський клінічний вісник”, “Magazyn 
stomatologiczny”, “Polish lournal of environmental studies” 
(Польща), головним редактором журналу «Профілактична та 
дитяча стоматологія». Доцент Солонько Г.М. очолює обласний 
осередок Української асоціації профілактичної та дитячої 
стоматології, є заступником головного редактора журналу 
«Профілактична та дитяча стоматологія». 

За досягнення в науково-педагогіч-
ній праці та суттєвий внесок в станов-
лення вітчизняної стоматології дитя-
чого віку мене нагороджено орденом 
«Княгині Ольги» ІІІ ступеня, присво-
єно звання «Заслужений діяч науки та 
техніки України», Заслужений про-
фесором ЛНМУ. Все це я повністю 
відношу до заслуг колективу кафедри, 
яким мені випало керувати.

– Ніно Іванівно, читачам було б 
цікаво довідатись про те, як кафедра 
представляє свої здобутки за рубежем.

– Кафедра все інтенсивніше розширює свої міжнародні 
зв’язки. Працівники кафедри приймають участь в багатьох 
міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах 
в Канаді, Німеччині, Швейцарії, Франції,  США, Польщі, Із-
раїлі, країнах СНД, їх знають в «стоматологічному світі», 
запрошують до співпраці, їх роботи публікуються в багатьох 
зарубіжних виданнях. Як вже було сказано, я є членом ред-
колегії 2 польських стоматологічних журналів.

– За 40 років існування кафедри вона має непересічні 
здобутки. Тут народилась та змужніла львівська наукова 
школа стоматології дитячого віку, яка отримала заслуже-
не визнання як в Україні, так і за її межами. Що визначає 
«обличчя» цієї наукової школи?

– Нам вдалося сформувати та розвинути львівську науко-
ву школу стоматології дитячого віку, підвалини якої вже з 
перших кроків існування кафедри почала закладати патріарх 
львівської стоматології ХХ-го сторіччя професор Любомира 
Луцик. На сьогодні у активі цієї наукової школи є обґрунту-
вання принципів організації профілактики та лікування шля-
хом стоматологічної диспансеризації дитячого населення, 
розпрацювання ранньої, зокрема, антенатальної профілакти-
ки стоматологічних захворювань, розпрацювання науково 
обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів щодо сто-
матологічних захворювань з врахуванням екологічних фак-
торів та стану загального здоровя дитячого населення 

 На кафедрі успішно вирішуються актуальні проблеми 
стоматології в процесі проведення наукових досліджень у 
таких основних напрямах: вивчення епідеміології стоматоло-
гічних захворювань у дітей; оцінка впливу навколишнього 
середовища на рівень стоматологічного здоров’я дитячого 
населення; стан порожнини рота та організація стоматологіч-
ної допомоги дітям із соматичними захворюваннями; дослі-
дження генетичних аспектів стоматологічних захворювань у 
дітей, порушення розвитку та формування зубів; клініка, про-
філактика та лікування раннього карієсу зубів у дітей; розпов-
сюдження та структура зубо-щелепових аномалій, вдоскона-
лення їх профілактики, діагностики та лікування; профілак-
тика карієсу зубів та захворювань пародонту при ортодонтич-
ному лікуванні.

– Із сказаного Вами можна зробити висновок про те, 
що колектив кафедри за минувші десятиріччя зробив 
неоціненний внесок у скарбничку вітчизняної медицини 
в цілому і стоматології, зокрема, у підготовку та вдоско-
налення тисяч практичних лікарів. Але не лише чисто 
науковими здобутками визначається значимість діяльнос-
ті наукового колективу. Хотілося б почути від Вас і про 
суспільно значимі аспекти діяльності кафедри.

– Про масштаби та суспільну значимість науково-прак-
тичної діяльності кафедри за минувші десятиріччя красно-
мовно свідчать чимало фактів. Можна було би назвати чис-
ленні благодійні акції, але я б хотіла відзначити нашу участь 
у вирішенні проблеми загальнодержавного масштабу. Коли 
наприкінці 90-х років на Львівщині сталася регіональна тех-
ногенна катастрофа, яка спричинила серед дітей шахтарських 
міст Червонограда та Соснівки і низки сіл Сокальщини ма-
сові ураження зубів гіпоплазією та флюорозом, колектив ак-
тивно кафедри взявся за вирішення виниклої проблеми. За-
вдячуючи численним науковим та професійним міжнародним 
контактам у найкращих лабораторіях Німеччини, Бельгії, 
Австрії, США, Польщі, Швейцарії на благодійних засадах 
було проведено величезну кількість дорогих медико-біоло-
гічних досліджень, складні спектроскопічні та біохімічні 
аналізи крові, волосся, твердих тканин зубів постраждалих 
дітей,експертне вивчення питної води з вражених місцевостей. 
На підставі таких масштабних різнобічних наукових дослі-
джень в стислі терміни нам вдалося встановити та науково 
обґрунтувати причини масового ураження дітей та розпра-
цювати ексклюзивні методики лікувально-профілактичних 
заходів оздоровлення тисяч потерпілих дітей, сформулювати 
рекомендації та медико-фармакологічні вимоги для створен-
ня відповідних препаратів. Лікування цих дітей проводилось 
разом із військовими стоматологами Національної гвардії 
штату Каліфорнія (США) в рамках спільного міждержавного 
проекту «Партнерство заради миру». Нам вдалося залучити 
зарубіжних громадських діячів до дієвої допомоги постраж-
далим дітям і попередження подальшого ураження. У Швей-
царії було створено Міжнародний благодійний фонд «Допо-
мога дітям Західної України» на чолі відомим меценатом 
доктором теології Робертом Ґотцом, який надав допомогу 
медичним та дитячим закладам регіону на суму в декілька 
мільйонів швейцарських франків. 

– На якій «ноті» Ви, Ніно Іванівно хотіли б завершити 
наше ювілейне інтерв’ю? 

– Безумовно, що на оптимістичній, бо з оптимізмом див-
люся у прийдешність кафедри. Запорукою того, що вона буде 
не менш багатою на нові досягнення є творча наснага вете-
ранів і кафедральної молоді, які сповнені нових творчих пла-
нів та сподівань на їх успішне втілення.

– Згідний з Вами в тому, що наша молодь талановита. 
Однак їй потрібно пам’ятати, що талант – це скарб, але 
ключ до нього – тільки працелюбство, щоденна праця! 
Дякую Вам, Ніно Іванівно, за цікаву бесіду і бажаю нашій 
рідній кафедрі подальшого успішного долання вершин 
науки та практики в галузі стоматології дитячого віку.

 Розмовляв Зеновій МАСНИЙ

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè – ïîä³¿ 
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Напередодні 40-літнього ювілею кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького головний редактор «НЗ» доцент Зеновій Масний 
зустрівся із доктором медичних наук, професором Ніною Іванівною Смоляр, яка працює на кафед-
рі від часу її створення і впродовж 1980-20015 років очолювала її.
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Проблема лікування раку грудної залози є однією з най-
актуальніших в сучасній клінічній онкології. Це зу-

мовлено не тільки частотою виявлення РГЗ в Україні, як і в 
інших європейських країнах, але і особливостями прояву, 
діагностики та лікування раку цієї локалізації. Ця пухлина 
відноситься до пухлин зовнішньої локалізації, які доступні 
спостереженню і пальпації, тому є всі підстави вважати, що 
РГЗ повинен діагностуватися в ранніх стадіях. На жаль так 
не є. За останнє п’ятиріччя рак грудної залози діагностували 
в Україні в цілому і у Львівській області зокрема, далеко не 
в найоптимальніші строки, про що свідчать дані канцерреєстру.

 Своєчасна діагностика основана на самообстеженні жінок 
(щомісячному), лікарському контролі (щорічному), профілак-
тичних мамографіях (після 35 років), ультразвуковому до-
слідженні (за показами) і на морфологічній верифікації діа-
гнозу. Здавалось би, що все ясно, всі деталі опрацьовані і 
результати повинні бути відповідно добрими. На жаль так не 
є, і в цій статті ми постараємось зупинитися на причинах, що 
перешкоджають своєчасній діагностиці і адекватному ліку-
ванню РГЗ.

Важливим завданням медичної громадськості, як і інших 
представників інтелігенції (журналістів, вчителів, громадських 
та релігійних діячів) є виховання у загалу громадян відпові-
дальності за своє здоров’я. Треба добитися ситуації, коли 
здоров’я вважається найціннішим капіталом, і піклування про 
його стан у кожної людини стане одним з основних обов’язків 
не тільки перед собою, але і перед суспільством. Це стосу-
ється і захворювання грудної залози. Кожна жінка повинна 
зробити самообстеження грудної залози своєю життєвою 
звичкою. Про правила проведення самообстеження написано 
багато санітарно-просвітніх матеріалів, воно описано в ке-
рівництвах і підручниках. 

З пухлинами грудної залози зустрічаються медики на усіх 
рівнях – від ФАПу, сімейного лікаря, дільничного лікаря, лі-
каря дільничної районної поліклініки чи стаціонару до фа-
хівців рівня обласних медичних установ і спеціалізованих 
онкологічних закладів. У всіх цих лікарів різний рівень до-
свіду, інша орієнтація на певні патологічні процеси, різні 
технічні можливості. Тим не менше, усі вони на своєму міс-
ці повинні діяти за однією загальноприйнятою для даної кра-
їни і в даний час доктриною. Для цього крім підручників з 
різних медичних дисциплін, методичних листів і розпоряджень 
медичних директивних органів, складаються так звані медич-
ні стандарти, що є обов’язковими для практичної медицини 
на певний відрізок часу.

Помилки щодо правильної тактики при злоякісних пух-
линах грудних залоз зустрічаються ще на долікарському ета-
пі. Це недостатнє усвідомлення населенням власної відпо-
відальності за стан свого здоров’я, це недостатні знання 
багатьох жінок про особливості свого організму і неувага до 
цього питання, це неправильне (за технікою і в часі) прове-
дення самообстеження. Це, врешті, свідоме небажання по-
ступити згідно з рекомендаціями науки і наївна віра в неме-
дичні (так звані «нетрадиційні» методи діагностики). Вину 
за вищеназване повинні відчувати медики, що покликані 
сприяти санітарній освіті населення. 

Не завжди дія лікарів, до яких звернулася жінка з підозрою 
на пухлину груді, є адекватною. Питання вибору тактики в 
онкології особливо значуще, бо воно може мати дуже серйоз-
ні наслідки для хворого, тому потрібно періодично поверта-
тися до цього питання. Це зумовлено рядом факторів: захво-
рюваність на рак росте і кількість пацієнтів, що піддається 
діагностиці щороку зростає, онкологія переозброюється, на-
сичується технічними засобами. А це значить, що до звичай-
них методів діагностики і лікування додаються нові фактори, 
які сприяють як гіпо-, так і гіпердіагностиці, про що необхід-
но говорити. В 2015р. в Україні зареєстровано 135307 злоякіс-
них захворювань, з них 13744 – рак грудної залози. Така си-
туація диктує необхідність функціонування чіткої системи 
онкологічної допомоги, важливу частину якої складає полі-
клінічна ланка. Реально потік хворих з онкологічною патоло-
гією зростає і з питанням первинної діагностики раку грудної 
залози зустрічаються усі лікарі, незалежно від спеціальності.

Онкологічні диспансери здійснюють організаційно-мето-
дичне керівництво і контроль за станом своєчасної діагнос-
тики злоякісних новоутворів (ЗН) в усіх лікувально-профі-
лактичних закладах, а також вивчають причини пізньої 
діагностики. Для цього вони впроваджують в практику су-
часні методи діагностики і слідкують за ефективністю ліку-
вально-діагностичного процесу в усіх установах підвідомчої 
території.

Сучасний лікар притримується принципів античної меди-
цини, яка твердила, що «qui bene diagnoscit – bene curat”. 
Діагноз в онкології має свої особливості. Враховуючи сер-
йозність прогнозу, цей діагноз покладає на лікаря велику 
моральну та юридичну відповідальність. В онкології здебіль-
шого не спрацьовує принцип «medicus curat, natura sanat”. 
Надія на саногенні властивості організму незначна і ефект 

 • Íà âàøó êíèæêîâó ïîëèöþ

ÃÎÐÒÀÞ×È ÑÒÎÐ²ÍÊÈ 
ÆÈÒÒß...

Борис Білинський є 
широко відомою осо-

бистістю. Як видатний вче-
ний-онклолог, дійсний член 
АН ВШ України, надзвичай-
но активний громадський 
діяч він користується висо-
ким авторитетом серед ме-
дичної, і не тільки медичної, 
громадськості не лише в 
Україні, але і за її межами. 
Його перу належать біля 
500 наукових праць, серед 
них майже 20 монографій та 
підручників. А ще він є авто-
ром багатьох газетних та 

журнальних публіцистичних статей, в пресі є десятки 
публікацій про нього та інтерв’ю із ним як медиком та 
громадським діячем.

Нещодавно у львівському видавництві «Сполом» по-
бачила світ книга «Гортаючи сторінки газет» , яка розпо-
відає про життєвий та творчий шлях Бориса Білинсько-
го на історичному тлі руху суспільства до здобуття та 
утвердження незалежності України, а також становлен-
ня медицини в Галичині. Видання із підзаголовком «Збір-
ник статей» багато «ілюстроване» газетними та журналь-
ними публікаціями на вказану тематику із 25 джерел. У 
цих статтях Борис Білинський ділиться своїми думками 
про українську медичну науку, роздумує над 
взаємозв’язком науки та моралі, шукаючи відповідь на 
питання – наука добро чи зло? Автор розкриває про-
блему етичних принципів у дослідницькій роботі вчено-
го-біолога, пише про деякі принципи наукової співпраці 
із заходом. Він також застерігає про причини та можли-
ві наслідки присмерку клінічних шкіл в Україні впродовж 
останніх десятиліть. В книзі можна знайти вельми ціка-
ві короткі історичні нотатки про НТШ та його Лікарську 
комісію. Широко подані публікації щодо витоків Львівської 
наукової школи онкологів, про історію кафедри онколо-
гії та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького 
та її «батьків» – професорів Гаврила Ковтуновича і Ана-
толія Гнатишака, які були вчителями автора . Цікавими 
є нариси до історії науково-дослідницької діяльності у 
Львівському медичному інституті за більш ніж 200 років 
його існування. 

Академік Борис Білинський велику увагу приділяє 
санітарно-просвітницькій роботі, зважаючи на те, що в 
онкології вирішальне значення мають профілактика та 
своєчасне виявлення пухлин. Тому доволі часто у засо-
бах масової інформації з’являються його статті та 
інтерв’ю, присвячені проблемі раку, питанням захисту 
прав пацієнтів і лікарів в онкології та шляхам їх 
розв’язання. У свій час Борис Білинський став ініціатором 
створення першого в Україні госпісу, його перу належать 
статті про допомогу невиліковно хворим та про їх право 
на гідну смерть.

Неодноразово з’являлись публікації Б.Білинського 
про визначних лікарів – Мар’яна Панчишина, Євгена 
Озаркевича, Юрія Єненка, Богдана Надрагу, Анатолія 
Гнатишака, Павла Джуля та роль медиків у формуванні 
української національної еліти. У своїй статті «Еліта на-
ції та медицина» він переконливо стверджує, що «меди-
ки були і є невід’ємногю частиною еліти нації і усвідом-
лення їх місця в державотворенні сприятиме оптимізації 
процесів, які відбуваються у нашій молодій державі».

У своїх опублікованих виступах на різних форумах 
Борис Білинський також торкається надзвичайно важ-
ливих проблем нашої медицини. Не залишились поза 
увагою вченого та громадського діяча питання наших 
загально національних трагедій – голодомору та Чорно-
бильської катастрофи, статті про це також знаходимо на 
сторінках книги.

В книзі подано перелік всіх газетних публікацій із згад-
ками про Б.Білинського, його інтерв’ю та публіцистичних 
статей в Україні та за її межами – разом більше 100 назв. 
Окремо знаходимо перелік публікацій про нього у вітчиз-
няних та зарубіжних збірниках, довідниках, енциклопе-
діях та окремих книжках. Віриться, що читач з цікавістю 
прочитає розповідь про славний давній український рід 
Білинських, короткий екскурс в історію якого показує на 
якому міцному фундаменті формувалась непересічна 
особистість Бориса БІлинського. 

Книга «Гортаючи сторінки історії» здобула позитивні 
відгуки підчас нещодавньої її презентації на засіданні 
Конґреcу української інтелігенції, голова якого Володимир 
Парубій був упорядником цього видання. Очевидно, що 
вона знайде свою добру оцінку і у кожного, хто її пере-
читає, бо гортаючи її сторінки, ми гортаємо сторінки жит-
тя нашого видатного сучасника, а за ними знаходимо 
сторінки нашої історії.

Зеновій МАСНИЙ
член НСЖУ

залежить від своєчасного пра-
вильного діагнозу і адекватного 
лікування. Гіпердіагностика в 
онкології також може завдати 
хворому непоправної психічної 
травми, яка може вести навіть до 
суїциду. Треба пам’ятати, що 
діагноз «рак» передбачає агресив-
ні лікувальні дії – обширні опе-
рації з інвалідизацією, променеву 
і хіміотерапію з відповідним 
впливом на весь організм. Пух-
лина характерна тривалим пері-
одом розвитку, що визначається 
роками і проходить різні стадії. 
Тому діагностика раку на певних рівнях має специфічні осо-
бливості, що стосуються як оцінки семіотики пухлини, так і 
методів її розпізнавання. За часом діагностики розрізняють 
надзвичайно ранню діагностику (пренатальне розпізнавання 
пухлини з допомогою, наприклад, хромосомного аналізу му-
тації BRCA-1 і BRCA-2), ранню діагностику (рак “in situ”, 
процеси з мікроінвазією), при якій імовірність метастазуван-
ня незначна, своєчасну діагностику (Т1-Т2, N0), несвоєчасну 
діагностику (усі стадії Т при N1, N2, N3 та М1) (2).

При правильному формуванні діагнозу онколог 
зобов’язаний відобразити: Локалізацію первинної пухлини і 
її поширення в межах органу; Анатомічний тип пухлини (ек-
зофітний, ендофітний, змішаний); Морфологічний тип пух-
лини; Стадію пухлини (за системою ТИМ); Додаткові харак-
теристики пухлини і пацієнта (гормональні рецептори, 
фактори росту і т.п.).

Сучасні методи дослідження значно розширили можли-
вості діагностики і широко застосовуються, починаючі з по-
ліклінічної ланки. Це фізикальні обстеження грудних залоз, 
мамографія, УЗД, морфологічне обстеження – цитологія, 
гістологія, імуногістохімія. Для кожного методу характерні 
різні ступені чутливості і специфічності, що необхідно вра-
ховувати при інтерпретації результатів досліджень. Кожен 
метод має свої граничні можливості і не врахування їх може 
стати джерелом хибних висновків, що ведуть до лікарської 
помилки. Найточнішими методами діагностики пухлин, зо-
крема їх ранніх стадій, є морфологічне дослідження пухлин-
ної тканини, отриманої шляхом біопсії. Морфологічна діа-
гностика має не лише клінічне значення. але є також 
найважливішим юридичним документом, що оправдовує дії 
лікаря супроти хворого.

Наявність багатьох методів діагностики і лікування РГЗ 
вимагають певної систематизації, їх об’єктивної оцінки і ви-
значення під поняттям “алгоритмів”. Алгоритми прийняття 
правильних рішень створені в усіх галузях медицини і зараз 
користуються надзвичайною популярністю. Впроваджені во-
ни і в онкології. 

Що стосується лікування пухлин грудної залози, то пра-
вильний вибір його залежить від стадії захворювання, біо-
логічних особливостей пухлини і реальних можливостей 
лікаря і медичного закладу, в якому він працює. Основою 
лікування залишається хірургія. В теперішній час існує тен-
денція до обмеження об’єму тканин, що видаляються, тобто 
здійснення органозберігаючих операцій. Великих успіхів до-
сягнено в цитостатичній терапії і гормонотерапії, чому спри-
яють як поява об’єктивних критеріїв визначення чутливості 
пухлини до даних методів лікування, так і поява все нових 
хіміо- і гормонопрепаратів, які забезпечують реальне трива-
ле видужання. Променева терапія залишається одним з важ-
ливих методів лікування раку грудної залози, особливо допо-
внюючи органозберігаючі операції.

Підсумовуючи, підкреслюємо, що в даний час існують усі 
можливості ранньої діагностики і адекватного лікування ра-
ку грудних залоз, що дає добрий результат, особливо якщо 
діагноз поставлено своєчасно. Для цього необхідні спільні 
зусилля як громадськості, так і лікарів неонкологічного про-
філю, які співдіють з онкологами – фахівцями і протираковою 
службою. 

Професор Борис БІЛИНСЬКИЙ
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16 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози
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Лікарська комісія Наукового товариства імені Шев-
ченка, колеги, знайомі та друзі висловлюють щире спів-
чуття активному члену та багаторічному скарбнику на-
шого товариства – старшому науковому співробітнику 
Львівського національного медичного університету, дов-
голітньому завідувачу університетської  лабораторії елект-
ронної мікроскопії КОВАЛИШИНУ ВАСИЛЮ ІВАНОВИЧУ 
з приводу тяжкої, невимовної втрати – смерті його дру-
жини 

ІРИНИ МИРОСЛАВІВНИ КОВАЛИШИН.
Розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним 

горем. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо 
разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.
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ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜ ÎÍÈÑÜÊ²Â
23 жовтня минає 95 років від дня 

народження Почесного члена УЛТ у 
Львові доктора Василя Ониськіва. Він 
є уродженцем Стрийщини, де прийшов 
на світ у селі Строганці в сімї місцевого 
дяка. Впродовж 1942-1944 років на-
вчався на фахових курсах у Львівсько-
му медичному інституті. Зумів ухили-
тись від мобілізації до Червоної армії 
і був скерований підпіллям до села 
Труханів, де навчав медичних сестер 

Українського Червоного Хреста. Мав псевдо «Десна». 25 січ-
ня 1945 року курсанти склали відповідні іспити і були розпо-
ділені в осередки УПА, а їх викладач подався у ліси допо-
магати партизанам та населенню. У 1950 ро ці Василь 
Ониськів, який повернувся до Львова, закінчив медичний 
інститут і почав працювати у районному центрі Миколаїв, що 
на Львівщині. Там він пропрацював оториноларингологом аж 
до виходу на пенсію.

 Доктор Ониськів був активним громадським діячем, учас-
ником відродження діяльності Українського лікарського то-
вариства. Він був автором численних статей в часописах 
України та Північної Америки, в яких висвітлював історію 
визвольної боротьби та роботу наших медиків у підпіллі, а 
також про професора Мар’яна Панчишина, якого добре знав. 
Вільно володів п’ятьма чужоземними мовами, брав активну 
участь у Конгресах СФУЛТ. У 1992 році був обраний Почес-
ним членом УЛТ. Доктор Василь Ониськів помер на 83 році 
життя і похований у Миколаєві. Кожному, хто його знав, він 
запам’ятався як високоерудована та національно свідома осо-
бистість, достойна гідного пошанування та наслідування. 

 

ÏÐÎÔÅÑÎÐ ÏÀÂËÎ ÄÆÓËÜ
Павло Джуль народився 14 жовтня 

1921 року у селянській родині на Тер-
нопільщині. Розпочавши медичні студії 
у Львові під час Другої світової війни, 
завершив їх у австрійському місті Грац. 
У 1949 році виїхав до США.

Павло Джуль був одним із великих 
українських патріотів, відомим меце-
натом нашої рідної науки та культури, 
багаторічним Президентом Світової 
Федерації українських лікарських то-

вариств та її Почесним Президентом від 2000 року. Він чудо-
во проявив себе як Голова та Почесний голова УЛТ Північної 
Америки. Упродовж 30 років був головним редактором жур-
налу «Лікарський вісник». Професор Джуль був ініціатором 

та керівником перекладу на українську мову низки вагомих 
англомовних видань. Ним надзвичайно багато зроблено в 
якості організатора суттєвої харитативної допомоги медичним 
установам в Україні. За його заслуги перед вітчизняною ме-
дицино Павлу Джулю було присвоєне звання доктора Львів-
ського та Одеського медичних університетів . У 1985 році він 
став Почесним членом УЛТ ПА, а у 1997 Почесним членом 
УЛТ у Львові.

Павло Джуль відійшов у вічність на 94 році життя 2 лис-
топада 2015 року. Своїм жертовним життям во ім’я України 
Павло Джуль здобув заслужену величезну пошану і залишив 
по собі незгасиму пам’ять серед лікарської громади як в Украї-
ні, так і серед лікарів-українців у США та в цілому світі, 
оскільки зробив неоціненний внесок у збереження та утвер-
дження українства, у розвиток української медицини.

ÏÐÎÔÅÑÎÐ ²ÃÎÐ ÃÅÐÈ×
Ігор Герич – уродженець чарівної 

Турківщини, де він прийшов у світ у 
лікарській родині рівно 55 років тому – 
15 жовтня1961 року. Його яскравий, 
такий насичений, але , на превеликий 
жаль, такий короткий життєвий шлях 
проліг від зелених карпатських гір че-
рез опалені вогнем війни афганські 
ущелини, від хірурга районної лікарні 
до високого звання доктора медичних 
наук, професора Львівського націо-
нального медичного університету іме-

ні Данила Галицького, завідувача відомої кафедри хірургії, 
шанованого серед медичної громади України та зарубіжжя 
віртуоза хірургії та енциклопедиста-вченого. Ігор Герич за-
рекомендував себе як непересічний та безкомпромісний ор-
ганізатор охорони здоров’я на посаді керівника Управління 
ОЗ Львівщини. 

 Водночас, не зважаючи на надзвичайну зайнятість, його 
безвідмовність щодо виконання надскладних оперативних 
втручань в будь-яку пору доби, його неспокійний характер, 
висока працездатність та вроджений талант стали передумо-
вою активної участі у громадській роботі. Він на протязі де-
кількох років був членом Головної управи УЛТ у Львові, 
очолював УЛТ у Львові, тривалий час був членом Управи 
ВУЛТ та керівництва СФУЛТ. Під його умілим керівництвом 
проявились нові грані у діяльності товариства, значно зріс 
його авторитет та вагомість у суспільному житті. Він залишив 
свій вагомий слід у вітчизняній медицині як натхненник ство-
рення «Етичного кодексу лікаря України».

15 червня 2014 року зупинилось серце Ігоря Герича. Вір-
туоз скальпеля, лицар науки, щирий український патріот, не-
втомний громадський діяч, щира та завжди усміхнена люди-
на, життєвим девізом якої були слова «Все буде добре!» – 
таким запам’ятався Почесний член УЛТ у Львові Ігор Герич. 

ÏÐÎÔÅÑÎÐ Â²ÊÒÎÐ Ê²ÌÀÊÎÂÈ×

24 жовтня минає 60 років від дня 
народження професора Віктора Кіма-
ковича. Він народився на Львівщині у 
сім’ї священика. У 1979 році закінчив 
навчання на лікувальному факультеті 
Львівського державного медичного 
інституту. До 1988 року працював на 
різних лікарських посадах в районах 
Львівщини та у Львові. Впродовж 
1988 – 1994 років керував ендоскопіч-
ним відділенням Львівського обласно-
го клінічного діагностичного центру, а 

у 1995-2002 роках був головним лікарем цього центру. Його 
великий організаційний талант зумовив призначення на по-
саду очільника системи охорони здоров’я Львівщини – на-
чальника ГУОЗ ЛОДА, де В.Кімакович працював у 2002-2004 
та 2008-2010 роках. Починаючи від 1988 року він поєднував 
роботу в практичній медицині та адміністративну діяльність 
з науковою та викладацькою працею у ЛНМУ. У 1993 році 
захистив кандидатську дисертацію, у 1998 році – докторську, 
від 2001 року був професором, академіком УАН. Від 1998 ро-
ку завідував організованою ним кафедрою ендоскопії та мало-
інвазивної хірургії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
працював проректором з лікувальної роботи університету 
впродовж 2006-2008 років. Його перу належить майже 200 
друкованих праць, серед них 2 монографії, 8 підручників та 
навчальних посібників, 1 довідник, які переважно присвяче-
ні питанням діагностичної та лікувальної ендоскопії, оскіль-
ки Віктор Кімакович був одним із провідних вітчизняних 
вчених саме у цій порівняно новій галузі медицини. Тривалий 
час він був головним редактором журналу «Практична меди-
цина», членом редколегії часописів «Сучасна гастроентеро-
логія» та «Хірургія України».

 Незважаючи на дуже велику зайнятість у практичній охо-
роні здоров’я та в ЛНМУ ім. Данила Галицького, Віктор Кі-
макович постійно брав вельми активну участь у громадсько-
му житті. Тривалий час очолював товариство «Просвіта» у 
діагностичному центрі, доклав великих зусиль до відновлен-
ня у 1990 році «Народної лічниці» ім. Митрополита Андрея 
Шептицького і був там впродовж 1990-1994 років членом 
наглядової ради. Він був серед учасників відродження УЛТ у 
Львові, членом Головної управи у 1990-1992 роках. На по-
саді очільника охорони здоров’я області приділяв велику 
увагу співпраці з УЛТ та зміцненню його авторитету і діяль-
ності в медичних закладах Львівщини.

5 січня 2013 року Віктор Кімакович відійшов у кращі сві-
ти. Серед медичної громади він залишив після себе добру 
пам’ять як український патріот, високоерудований вчений, 
прекрасний спеціаліст в галузі ендоскопії та організації охо-
рони здоров’я, активний громадський діяч. 

25 червня 1981 року Меджугор’є в Хорватії стало унікаль-
ним паломницьким місцем, яке відвідують віруючі християни 
з усього світу. Розпочалося все 24 червня і до теперішнього 
часу візіонери продовжують бачити і отримувати послання 
Матері Божої. Церква поки не може сказати свого остаточно-
го слова, вона готова уважно досліджувати і відкрито сприй-
мати те, що відбувається там

За останні двадцять п’ять років більше двадцяти п’яти 
мільйонів прочан, молячись і навертаючись до Бога, відвіда-
ли цей всесвітній центр молитви. Меджугор’є стало однією 
з найбільш відвідуваних святинь у всьому світі. Саме тут Ді-
ва Марія постала перед людством як Цариця Миру і спокою. 
Її перше послання світові стосувалось миру. А ось друге по-
слання: «Наверніться, наверніться, наверніться». Унікальність 
об’явлень в Меджугор’ї полягагає в тому, що вони тривають 
дотепер! Богородиця, спрямовуючи свої слова до людства, 
сказала: « Мир, мир, мир. Мир між Богом і людиною, взаєм-
ний мир між усіма людьми, та внутрішній мир кожної люди-
ни в співзвучностіі душі та тіла». Найважливішими аспекта-
ми послань Богородиці до усього світу є Мир, Віра, Навер-
нення, Святі Тайни, Молитва і Піст.

У вересні цього року члени Асоціації лікарів-католиків, 
деякі з яких вже були в 2012 р. в Меджугор’є, вирішили поїха-
ти туди та помолитися за мир в Україні, за припинення війни, 
яка вже більше двох років забирає життя і спокій україн ців, 
руйнує міста та села, робить людей сходу України біженцями 
в своїй країні.

По дорозі до паломницького місця ми відвідали міста Сер-
бії, які не так давно також пережили війну. Це Суботіца, Но-
вий Сад, Сараєво, Мостар. Молилися Святу Літургію в греко-
католицькому і римо-католицькому храмах. Також в цих міс-
тах були екскурсії. А далі – трьохденна молитовна прог рама 
в Меджугор’ї: в церкві Святого Якова (особиста Молитва); 
біля мироточивого Хреста (особиста молитва); в каплиці (Свя-
та Літургія на українській мові разом з іншими групами з 
України); на площі біля парафіяльної церкви (Вервиця, Свята 
Літургія, молитва за хворих, Адорація – поклоніння Пресвя-
тим Дарам); Вервиця на горі об’явлень – Подбрдо; Хресна 
дорога на горі Крижевац.

Подбрдо – це саме та місцевість села Б’яковичі, де візіо-
нери вперше 24 червня 1981 р. побачили Пресвяту Богороди-
цю – Царицю Миру, як Вона сама представилась невдовзі 
візіонерам, яким почала давати послання: «Я прийшла, щоб 
ще раз сказати світові – Бог– це Правда. Він дійсно є. В ньо-
му є правдиве життя і суть життя...». «Бережіться пристрастей 
і усього, що може вас віддалити від Бога, віддайтеся цілкови-
то під Божу опіку і відженіть від себе страх...». «Проблеми, 

які будуть виникати, допоможуть вашому духовному зросту. 
Розпочніть з того, щоб полюбити своїх противників і неприя-
телів. Не осуджуйте, не заздріть, моліться за своїх неприяте-
лів. Знаю, що ви не здатні самостійно це зробити, але просіть 
кожного дня Моє Серце і Серце Мого Найдорожчого Сина і 
ми наділимо вас Божою ласкою, котра навчить вас любити...». 
«Раджу, по можливості, бути присутніми на Службі Божій 
кожного дня. Хочу, щоб ви два дні в тижні постили на хлібі 
та воді, а як церква буде потребувати, вимагатиму від вас три 
дні...». «Молитвою і постом одержите все, про що мене про-
сите...». «Служба Божа є найбільшою молитвою, але її прав-
дивої величі ви ніколи не зрозумієте. Якраз тому маєте бути 
на Службі Божій уважні, досконалі та покірні. Приготуйтесь 
до перебування на Службі Божій, бо вона є тою найбільшою 
молитвою, яка може існувати. Моліться, моліться, моліться.»

Ми приїхали, щоб хтось з нас навчився більш досконало 
молитися, хтось поглибити свою молитву, відчути радість від неї, 
а інші – вирішити проблему, чи особисту, чи родинну через 
тривалу молитву, в яку зануритись і віддатись в повсякден-
ному житті не легко, а тут – у Святилищі Цариці Миру – мож-
ливо. А потім відтворити цю молитву у своїх родинах, у своїх 
спільнотах. І це нам вдалося: тому що ми, впродовж трьох днів, 
молились Вервицю на горі Подбрдо, Службу Божу на рідній 
українській мові в каплиці для паломників, Вервицю до Пре-
святої Богородиці та ще вечірню Службу Божу і Адорацію 
Пресвятих Тайн, молитви на оздоровлення хворих на різних 
мовах, Хресну Дорогу на горі Крижевац; тому що Меджугор’є 
– це місце, де серця починають палати, тому що тут щодня 
відкривається небо і великий дар небес – Полум’я Любові 
Марії – сходить на землю. Бракує слів, щоб висловити все це.

Крім молитовної програми у нас в Меджугор’ї були дуже 
цікаві зустрічі з непересічними людьми. Серед них були Нен-
сі і Патрік – колишні атеїсти-мільйонери, які змінили своє 

життя через послання Богородиці. Тепер вони проживають в 
Меджугор’є, покинули свій бізнес в США, розповідають про 
своє життя, яке було зовсім іншим до пізнання Бога і Пре-
святої Богородиці. Вони служать паломникам та священникам 
і несуть свої особливі почуття їм. Була зустріч зі спільнотою 
Ченаколо, заснованою італійською монахинею – сестрою 
Ельвірою Петроцці для реабілітації людей з наркотичною та 
іншими видами залежностей. Лікування таких осіб з алкого-
ле- та наркозалежностями відбувається без будь-яких меди-
каментів, а тільки завдяки посиленій праці та молитві.

Далі, на відпочинку в Хорватії, в Дрвеніку ми мали мож-
ливість щодня слухати Службу Божу в місцевій церкві, яку 
служив наш духовний асистент о.Корнилій. А останній день 
перед від’їздом, Святу Літургію молились в м.Макарська, в 
місцевому храмі св.Марка. Її служили хорват о.Анте Ждеріц 
разом з о.Корнилієм.

 Впродовж нашого паломництва ми аналізували, осмис-
лювали все побачене і почуте за ці чудові дні перебування в 
такій близькості до Бога та Пресвятої Богородиці.

Перебуваючи декілька днів в прекрасному відпочинково-
му місці на морі, ми старалися заховати якнайглибше в своїх 
серцях ці чудові незабутні дні вражень, спілкувань, почуттів, 
пережитих в Меджугор’ї, щоб привезти і поділитися ними з 
близькими і нести їх впродовж всього свого життя. Це неза-
бутні відчуття треба відчути лише серцем і надалі передава-
ти їх близьким через свої почуття та прикладом свого життя 
незалежно від життєвих ситуацій кожного з нас, слухаючи 
послання Богородиці. Ось останнє від 25 серпня 2016 року: 
«Дорогі діти! Сьогодні з вами хочу поділитися небесною ра-
дістю. Ви, діточки, відчиніть двері серця, щоб у вашому сер-
ці росла надія, мир і любов, яку дає лише Бог. Діточки, ви 
занадто прив’язані до землі й земних речей, тому сатана жбур-
ляє вами, як вітер морськими хвилями. Тому нехай ланцюгом 
вашого життя буде молитва серцем і поклоніння моєму Си-
нові Ісусу. Віддайте Йому ваше майбутнє, щоб у Ньому ви 
були для інших радістю та прикладом свого життя. Дякую 
вам, що відповіли на мій заклик.»

Інформацію подала д-р Леся ЛУЦЬ 
член ГУ УЛТ, завідувачка відділення ЛОКДЦ

 •  Ìåäèöèíà ³ äóõîâí³ñòü

ÌÅÄÆÓÃÎÐ’ª – ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É ÖÅÍÒÐ ÌÎËÈÒÂÈ!
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