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МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ

Часопис засновано у січні 1912 року 11 жовтня 2017 року

У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2 – Відлуння XVІ з’їзду 
ВУЛТ

3 – Американські хірурги 
у Львові

4 – Критерії оцінки 
ефективності лікування 
пухлин

4 – Приклад Польської
Ізби Лікарської

6 – З історії медицини

7 – Єднання культур 

«Äîáðå ³ì’ÿ ë³ïøå, í³æ âåëèê³ áàãàòñòâà, 
à äîáðîçè÷ëèâ³ñòü – í³æ ñð³áëî òà çîëîòî.»

(Ñâÿòå Ïèñüìî) 

ЛЬВІВСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
Засновано у 1867 році

 • Öèòàòà íîìåðà
«Є два види системи охорони здоров’я, які прий-

нятні за умови їх коректного застосування: центра-
лізована і децентралізована. На жаль, МОЗ вибрало 
вибухонебезпечну суміш… Половинчастої системи, 
що зараз вимальовується в Україні, немає ніде у 
світі… Не можна бути трішки вагітним.»

Юрій ГАНУЩАК – директор Інституту розвитку 
територій (інтерв’ю виданню «Фокус»)

(Закінчення на стор. 3)

ВІДБУВСЯ ХVІ ЗЇЗД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Голова правління Всеукраїнського Лікарського 
Товариствча Микола ТИЩУК

Інформацію про ХVІ з’їзд ВУЛТ читайте на 2 сторінці

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÇÌ²ÍÞÞÒÜÑß 
² ÑÂ²Ò, ² ËÞÄÈ...

Як швидко змінюється світ і як поволі змінюються люди… 
Швидко змінюється світ, особливо з погляду три-

валості життя людини. За останні чверть століття народилась 
та утверджується в світі незалежна українська держава. В 
Україні відбулись Помаранчева революції та революція Гід-
ності, які загальновизнані унікальними подіями в новітній 
світовій історії.

Згадаймо, який нечуваний здвиг відбувся в нашому сус-
пільстві в процесі цих історичних подій, могутнім сплеском 
якого патріотизму ми стали свідками. Якщо поглянемо на 
життя за цей час української медичної громади, то маємо від-
родження Українського лікарського товариства у Львові, від-
новлення ВУЛТ’у, Конгреси СФУЛТ’у в Україні.

Та як поволі змінюються люди… Згадаймо часи відро-
дження УЛТ у Львові – масові зібрання, активну діяльність 
Головної управи та численних комісій, відновлення виходу 
часопису «Народне здоров’я» з його великою редакційною 
колегією, великим загоном дописувачів та передплатників 
газети, стрімко зростаючим її накладом.

Однак, на превеликий жаль, після здобуття Незалежності, 
після революційних Майданів відбулось затухання громадської 
активності, зокрема під впливом значних розчарувань від не-
втілених в життя сподівань, від невиконаних обіцянок по-
стреволюційних влад.

Схожу ситуацію бачимо і серед медичної громади. Явним 
дисонансом до діяльності медиків впродовж революційних 
подій, їх теперішньої героїчної жертовності у російсько-укра-
їнській війні, є різке падіння активної участі в діяльності 
громадських об’єднань медиків, зокрема у ВУЛТ. Бачимо і 
суттєві зміни у співпраці ВУЛТ та СФУЛТ, в т.ч. з окремими 
осередками УЛТ в діаспорі. Останнє, в значній мірі, зумов-
лено і зміною поколінь в медичній громаді зарубіжжя. 

В Україні ж свідомість значної частини медиків все ще 
знаходиться у «постсовковому» стані, коли керівна та спря-
мовуюча роль КПРС глушила будь-яку громадську ініціативу 
та активність, втискуючи їх у прокрустове ложе демагогічної 
ідеології. В нашому суспільстві домінують матеріальні, а не 
моральні цінності. Така ситуація стимулюється і популіст-
ською політикою впродовж всіх років Незалежності як різно-
партійних владних структур, так і різнопартійної опозиції. В 
результаті чуємо звідусіль: «Ставати членом УЛТ? А що я 
буду з того мати?...». А що мали з членства в УЛТ всі попе-
редні покоління в Україні та у діаспорі? Варто було би заду-
матись над тим!

УЛТ у Львові видає часопис «Народне здоров’я» із своєю 
вже більш ніж віковою історією. На його шпальтах кожен 
лікар має унікальну можливість оприлюднити свій погляд на 
події які відбуваються в Україні, на те, що твориться в нашій 
системі охорони здоров’я, поділитись своїм досвідом, запро-
понувати якісь суспільно корисні ініціативи тощо. Але бачи-
мо абсолютну пасивність щодо цього. Хіба що напишуть 
листа з проханням привітати колегу з ювілеєм… І це стосу-
ється не лише практичних лікарів, а й наших науковців, осіб, 
які представляють себе громадськими діячами. 

Риторичним повинно було би звучати запитання «Хто, як 
не ми?». Хто збудує громадянське суспільство в Україні, без 
якого важко сподіватись на кращу прийдешність? Хто спрямує 
реформування нашої стражденної медицини в оптимальне 
русло заради життя та здоров’я як сьогоднішнього, так і при-
йдешніх поколінь? 

Â²ÄÇÍÀ×ÀªÌÎ 150-Ð²×ÍÈÉ ÞÂ²ËÅÉ

Виповнюється 150 років від часу заснування Львівського лікарського товариства. Воно зробило суттєвий внесок у іс-
торію української та польської медицини та їх подальший розвиток.

 Вважаючи себе багато в чому послідовниками славного Львівського лікарського товариства, Українське лікарське това-
риство у Львові та Асоціація польських лікарів Львова проводять у Львові 19-21 жовтня 2017 року ювілейні урочистості та 
міжнародну наукову конференцію. Запрошено представників всіх медичних університетів обох країн, всі польські медичні 
осередки, представників світових медичних організацій, які входять у Польську медичну федерацію та Світову федерацію 
українських лікарських товариств. Співорганізаторами заходів є Львівський національний медичний університет імені 
Галицького,Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Львів-
ської міської ради, СФУЛТ.

В програмі конференції передбачена робота наступних секцій: Історія лікарського товариства у Львові; Сучасна онко ло гія:виклики 
ХХІ сторіччя; Можливості трансплантології; Кардіохірургія; Радіологія; Кардіологія; Торакальна хірургія; Хірургія.

Шановні колеги!
Вітаю з Міжнародним Днем Лікаря!
Цей день не є офіційним святом, він запропонований Між-

народною організацією «Лікарі без кордонів» як день актив-
них дій і солідарності лікарів. Саме тому 2 жовтня 2017 року 
в Міжнародний День Лікаря стартує Всеукраїнська кампанія 
«Захисти пацієнта – допоможи лікарю».

Метою кампанії є привернення уваги суспільства, народ-
них депутатів та Уряду до проблем охорони здоров’я і лікар-
ської діяльності та вимога запровадження лікарського само-

врядування. Звернення XVI З’їзду ВУЛТ з цього приводу 
додається.

Шановні колеги, звертайтесь до своїх депутатів з листами, 
петиціями і безпосередньо з вимогою прийняти Закон «Про 
лікарське самоврядування». Будьте наполегливими!

Від імені Правління 
Всеукраїнського Лікарського Товариства,

Микола ТИЩУК, Голова Правління

2 ÆÎÂÒÍß – Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÅÍÜ Ë²ÊÀÐß

На ХVІ з’їзді ВУЛТ обрано керівників товaриства

Президент Всеукраїнського Лікарського 
Товариства Олег МУСІЙ



2 Æîâòåíü 2017 ðîêó

28 вересня – 1 жовтня 
2017 року в місті Кам’янці-
Подільському на базі національ-
ного університету імені Івана 
Огієнка проходив ХVІ з’їзд 
Всеукраїнського лікарського 
товариства. Вперше за 27 років 
новітньої історії з’їзд загально-
національної організації лікарів 
України проводився не в облас-
ному центрі, а в місті, де немає 
медичного університету. Саме 
на Хмельниччині діє одна із 
найактивніших крайових орга-
нізацій ВУЛТ. Проведення з’їзду 
співпало із столітнім ювілеєм 

створення у жовтні 1917 року історичної попередниці ВУЛТ – 
Всеукраїнської спілки лікарів (1917-1921 р.р.). Інший попе-
редник ВУЛТ, а саме Українське лікарське товариство діяло 
на західноукраїнських землях впродовж 1910-1939 років та 
було відроджене у 1990 році.

Після урочистого відкриття з’їзду було проведено ювілей-
не пленарне засідання “Українські лікарі доби УНР», на яко-
му вшановано пам’ять лікарів, що із гідністю виконали свій 
професійний та громадський обов’язки в буремні роки 100-літ-
ньої давності.

Центральним заходом стала Всеукраїнська лікарська асамб-
лея «Лікарське самоврядування в контексті змін в охороні 
здоров’я». На ній виступили високоповажані промовці із 
України та зарубіжні колеги, зокрема, очільник Польської 
лікарської палати професор Мацей Гаманкієвич та Президент 
Південно-Східного Європейського Медичного Форуму, асоц. 
професор Андрій Кехайов (Болгарія). Обговорено нову (зве-

дену) редакцію законопроекту «Про лікар-
ське самоврядування», шляхи запровадження 
професійного самоврядування в медицині та 
роль лікарської спільноти в процесах рефор-
мування охорони здоров’я в Україні. 

Важливою подією з’їзду було проведен-
ня науково-практичної конференції «Мораль-
но-етичні, психологічні і соціальні аспекти 
роботи лікаря», яку традиційно вже 5 років 
поспіль організовує Хмельницький осередок 
ВУЛТ. 

Насиченою та цікавою була наукова про-
грама з’їзду, укладена з акцентом на між-
дисциплінарну взаємодію. Розглянуто на-
ступні питання: 

– Концепція і шляхи реформування сис-
теми охорони здоров’я в Україні: роль та 
місце ВУЛТ в умовах реформування медич-
ної галузі; лікарське самоврядування, де-
централізація і демонополізація управління 
галуззю; етичні питання і захист прав паці-
єнта; післядипломна освіта сьогодення та 
майбутнього; фінансування сис теми охорони 
здоров’я; економічні проблеми медичних установ і медиків; 
захист соціально-економічних інтересів лікарів.

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

– Медико-соціальні і психологічні проблеми. Мультидис-
циплінарний підхід до їх ви рішення: первинна медико-сані-
тарна допомога; екстрена і госпітальна допомога; відновлю-
вальне лікування, медична і соціально-психологічна 

реабілітація; превенція воєнної і невоєнної 
травми, посттравматичного стресового роз-
ладу тощо.

– Нове у сучасній медицині (за спеціаль-
ностями): діагностика, лікування, профілак-
тика; організація охорони здоров’я та медич-
ної допомоги; наукові дослідження та 
стандарти.

Проведено симпозіуми: «Реабілітація: 
мультидисциплінарний підхід»; «Виклики 
сучасної медицини: проблеми і перспекти-
ви»; «Коморбідні стани в практиці сімейної 
медицини»; «Управління якістю стоматоло-
гічної допомоги в контексті інноваційних 
впроваджень»; «Українські лікарі за кордо-
ном»; «Професійне вигорання лікарів і пред-
ставників споріднених професій»; «АТО: 
травма фізична і психічна. Мінімізація на-
слідків»; «Сімейна медицина».

Проведено «круглі столи» :«Громадське 
здоров’я», «Управління сферою охорони 
здоров’я, кадрова політика. Нові рішення», 

 • Â³äëóííÿ ÕV² ç’¿çäó ÂÓËÒ 

ÇÐÎÁËÅÍÎ ÙÅ ÎÄÈÍ ÇÍÀ×ÍÈÉ ÊÐÎÊ ÍÀ ØËßÕÓ ÄÎ Ë²ÊÀÐÑÜÊÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß
MEDICUS MEDICO AMICUS EST

ЗВЕРНЕННЯ
делегатів XVI З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства 
і учасників Всеукраїнської Лікарської Асамблеї «ЛІКАРСЬКЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ»
до Президента України, Українського Уряду і Верховної Ради України

Ми, українські лікарі, розглянули і схвалили редакцію законопроекту «Про лікар-
ське самоврядування», запропоновану міжнародною експертною групою на осно-
ві зведення і доопрацювання попередніх редакцій і закликаємо Верховну Раду 
України якомога швидше внести до порядку денного і прийняти відповідний Закон. 

Прийняття Закону «Про лікарське самоврядування» необхідне для захисту 
головного права Лікаря» – права на гідне і чесне виконання свого святого про-
фесійного обов’язку – лікування людей, збереження і зміцнення їх здоров’я. 

Провадження лікарської практики у відповідності з високими стандартами лі-
карської етики – цю відповідальність лікарі мають право і хочуть взяти на себе.

Контроль за лікарською практикою, організація і забезпечення навчання ліка-
рів, їх професійного розвитку, все що стосується професійної відповідальності 
лікарів має бути компетенцією їх самоврядної організації. 

В складних стосунках між пацієнтом і лікарем, лікарем і лікарем має постати 
медичний арбітраж, створений із найкращих і найдостойніших у своїй справі ліка-
рів. Це гарантуватиме найкращий захист прав пацієнта. В країнах, які передали 
регулювання лікарських справ самим лікарям, у виграші в першу чергу пацієнти. 

Визначальну роль професійної автономії і лікарського самоврядування неод-
норазово декларувало Світове Лікарське Товариство. Так зробили законодавці 
всіх країн Європи. 

Запровадження лікарського самоврядування в інтересах лікаря, в інтересах 
пацієнта і всього суспільства.

Шановний пане Президенте! Шановний Український Уряде! Шановні Народні 
депутати України! Лікарське самоврядування – це не сфера політичної боротьби 
і протистояння. Подолайте свої політичні амбіції і підтримайте відповідний за-
конопроект!

м. Кам’янець-Подільський
29 вересня 2017 року

ВІТАННЯ
 УЧАСНИКАМ ХVІ З’ЇЗДУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
 ШАНОВНІ, ДОРОГІ КОЛЄГИ!

Всеукраїнське лікарське товариство – єдина загальногромадська організація 
лікарів України, існування та діяльність якої витримали перевірку на стійкість, на 
віру впродовж 27 років. Існує ВУЛТ, дедалі потужніше подає голос завдяки енту-
зіазму, на жаль, поки що невеликої лікарської громади, до голосу якої прислуха-
ються урядові інстанції, які започатковують спроби підвищення рівня охорони 
здоров’я, занедбуючи її систему на тернистому шляху псевдо реформування. Як 
наслідок: демографічна криза, незадоволення громадян та медично-професійно-
го загалу.

Успішність кроків на шляху реформування системи охорони здоров’я може 
бути забезпечена лише із врахуванням реальних можливостей їх здійснення за-
галом і в окремих регіонах держави, з врахуванням сприйняття їх населенням і 
медиками. Необхідне досягнення спільності, єдності в намірах реформаторських 
змін на всіх рівнях їх планування та реалізації, починаючи від узгодження між 
МОЗ і Комітетом Верховної Ради. Слід уникати взаємних обвинувачень, які не-
рідко доходять до образ.

ВУЛТ повинно взяти на себе налагодження серед медиків взаємодовір’я, взає-
мопідтримки, взаємодопомоги, відновлення традиційної в середовищі медиків 
колегіальності.

Пам’ятаймо, що наша спеціальність є найгуманнішою і найпотрібнішою людям.
Бажаю учасникам з’їзду ВУЛТ діловитості, плідної результативності, збагачення 

професійно-організаційними пізнаннями.
 Історичний, гостинний Кам’янець-Подільський нехай поглибить наше засвоєн-

ня історичного досвіду України та утверджує нашу віру в успішне майбутнє за-
гальнонаціональне та професійне.

Любомир ПИРІГ
Почесний Президент ВУЛТ,

Академік НАМН України,
дійсний член НТШ

Учасники з’їзду із Львова

Одне із засідань

«Лікарі, медичні сестри, фармацевти: партнери чи 
конкуренти»,«Молоді лікарі в Украї ні і за кордоном»

Партнерами в організації наукових заходів виступили Бу-
ковинський та Тернопільський медичні університети, Асоціа-
ція Стоматологів України, Українська Асоціація сімейної ме-
дицини, Світова федерація українських лікарських товариств.

З’їзд переконливо засвідчив, що українські лікарі напо-
легливо працюють над покращенням стану вітчизняної сис-
теми охорони здоров’я. ВУЛТ зробив ще один крок на шляху 
встановлення лікарського самоврядування в Українi.

Супутнім заходом стала виставка «Медицина. Ліки». Була 
забезпечена он-лайн трансляція засідань 

 Учасники з’їзду обрали нові керівні органи ВУЛТ. Пре-
зидентом ВУЛТ обрано народного депутата України доктора 
Олега Мусія, Головою Правління доктора Миколу Тищука, 
його заступником доктора Костянтина Надутого, Головою 
Етичної комісії професора Василя Князевича. До складу прав-
ління товариства увійшли 46 осіб, зокрема, представники УЛТ 
у Львові: професор Андрій Базилевич, доктор Олег Дуда, 
доктор Мирон Островський, доктор Михайло Шмідт, доктор 
Ганна Ярмола. 

Прийнято Резолюцію та Звернення ХVІ З’їзду ВУЛТ.
В роботі з’їзду взяло участь понад 500 учасників з усієї 

України, в тому числі 25 членів УЛТ у Львові, та численні 
заграничні гості.

Окремим томом видано «Матеріали ХУІ з’їзду ВУЛТ», а 
в ще одному томі опубліковано матеріали Всеукраїнської лі-
карської асамблеї та звіт Правління ВУЛТ»

Власна кор. «НЗ» 

Інформацію про ХVІ з’їзд ВУЛТ читайте 
і в наступних числах «НЗ».
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Згадаймо, яку роль в суспільстві відігравали у часи нашої 
бездержавності українські лікарі, як вони ревно дбали про 
збереження українськості діаспори в далеких світах! Чи ми 
здатні лише на те, щоб спалахнути на Майдані і в окопі та 
волонтерстві? Згадаймо заповіт Митрополита Андрея Шеп-
тицького, який говорив про те, що держава будується що-
денною важкою та не завжди вдячною працею. Згадаймо 
слова Кардинала Любомира Гузара: «Розчаровані люди не 
змозі побудувати вільну державу. Слід об’єднатися, щоб разом 
подумати, як побудувати країну, до якої прагнемо». То ж єд-
наймося, гуртуймося у Всеукраїнському лікарському товари-
стві – провідній громадській організації українських медиків. 
Проявляймо свою громадянську активність повсякчас, бо 
лише наша реальна згуртованість є запорукою сповнення на-
ших державотворчих прагнень, стремлінь до кращого життя 
теперішнього та прийдешніх поколінь. 

Зеновій МАСНИЙ 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà
ÇÌ²ÍÞÞÒÜÑß ² ÑÂ²Ò, ² ËÞÄÈ...

(Закінчення. Початок на стор. 1)

 • Öèôðà íîìåðà

Станом на вересень 2017 року заборгованість по ви-
платі зарплати медикам складає 2,79 мільярда гри-

вень. Для зменшення заборгованості урядом виділено дещо 
більше 500 мільйонів гривень. 

ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ПЕТРУ ПОРОШЕНКУ
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОВІ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРУ ГРОЙСМАНУ
ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ АНДРІЮ ПАРУБІЮ
ГОЛОВІ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОЛЬЗІ БОГОМОЛЕЦЬ
В.О. МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УЛЯНІ СУПРУН

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
 
У засобах масової інформації посилюється кампанія дискредитації професії лікаря, формується його об-

раз як здирника, хабарника. Це викликає справедливе обурення серед медичних працівників, які самовідда-
но виконують свій професійний та громадянський обов’язок.

 В теперішній час влада не створила належних умов для повноцінного функціонування медичної галузі. 
Заробітна плата наших лікарів є найнижчою у Європі, складаючи від 3 000 до 5 000 гривень, тобто менше 
200 доларів США. Така жалюгідна зарплата не дає можливості лікарям повноцінно здійснювати свій профе-
сійний розвиток, забезпечувати достойне існування власних родин. В цілому незадовільне фінансування 
медицини, як і мізерна оплата праці наших медиків, 

 роблять абсолютно неможливим надання якісної медичної допомоги населенню.
 Викликають здивування медичної спільноти подвійні стандарти в оцінці правоохоронними органами необ-

ґрунтованих багатомільйонних статків можновладців і криміналізоване трактування «неправомірної вигоди 
лікарів» у випадках отримання добровільної подяки від пацієнтів.

 Для запобігання подальшого руйнування медичної галузі та стагнації її теперішнього вкрай незадовільно-
го стану, який катастрофічно впливає на рівень здоров’я населення України, провадить до відтоку кваліфіко-
ваних лікарів закордон, медична спільнота звертається з проханням:

 Невідкладно прийняти Закон України «Про лікарське самоврядування».
 Недопускати дискредитації медичних працівників у випадках отримання ними добровільної подяки від 

пацієнтів.
 Встановити від 2018 року оплату праці медичних працівників не нижчу рівня середньої зарплати в про-

мисловості України.

З ПОВАГОЮ
Голова Українського лікарського товариства у Львові

11 вересня 2017 року           Доктор Олег ДУДА

Цими днями до Львова прибула група лікарів із університетської клініки у Бостоні (США) - відомого 
у світі центру надання допомоги хворим з наслідками різноманітних травм та термічних уражень. 

Саме у цій клініці 12 років тому успішно було вилікувано п’ятилітню дівчинку Настю Овчар із Львівщини, 
яка отримала загрозливі для життя опіки під час порятунку із палаючого будинку своїх братів та сестер. Про-
відним спеціалістом, який займався її лікуванням, був доктор Геннадій Фузайлов. З того часу він із колегами 
під час своїх відпусток неодноразово приїжджав до Львова, консультував та оперував сотні хворих з цілої 
України у Львівському опіковому центрі, яким керує відомий український камбустіолог доктор Василь Савчин. 

На цей раз у клініці «Інтерсоно» 8 американських спеціалістів, розділившись на 3 операційні бригади, 
разом із львівськими колегами впродовж 8 днів провели 55 надзвичайно складних оперативних втручань дітям 
із різних куточків України та 2 постраждалим учасникам АТО. Американські спеціалісти проконсультували 
багато пацієнтів, а також подарували львівським медикам 60 інфузійних помп та деяку іншу апаратуру. Коор-
динатором проекту була доктор Мирослава Децик. Відбулася ворушливою зустріч доктора Фузайлова із Настею 
Овчар, яка здобуває медичну освіту і мріє стати таким же чудовим спеціалістом, як і її рятівник.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÂÈÐ²ØÓªÌÎ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍ² 
ÏÈÒÀÍÍß

На чергових засіданнях Головної управи УЛТ у Львові 
продовжено розгляд питань участі в роботі ХVІ з’їзду 

ВУЛТ представників Львівщини. Голова товариства д-р Олег 
Дуда поінформував про різні аспекти підготовки до прове-
дення в жовтні ц.р. у Львові міжнародної науково-практичної 
конференції присвяченої 150-літтю Львівського лікарського 
товариства. Відбувся обмін думками щодо розв’язання орга-
нізаційних питань, зокрема, пов’язаних з участю в цьому за-
ході польських колег.  

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊ² Õ²ÐÓÐÃÈ Ó ËÜÂÎÂ²

Настя Овчар 12 років тому і тепер

Настя Овчар із своїм рятівником

Американські та українські лікарі

Доктор Василь Савчин

Доктор Г.Фузайлов із своїми малими пацієнтами

Голова Союзу українок Орислава Хомик та Василь Савчин 
під час передачі подарунку від американських друзів

Доктор Геннадій Фузайлов
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Прогресування 
з а х в о р ю в а н н я 
(irPD) – збільшення 
пухлинної маси на > 
25% відносно міні-
мальної величини 
(зареєстрованої міні-
мальної пухлинної 
маси), що підтвер-
джується при повтор-
ній послідовній оцін-
ці не менше ніж 
через 4 тижні.

 Стабілізація за-
хворювання (irSD), - 
невідповідність критеріям для irCR або irPR при відсутності 
irPD.

Таким чином, система irRC, запропонована Wolchok і спів-
авторами, є першим кроком в оцінці імунотерапії пухлин. 
Існують деякі складнощі та невизначеності трактування окре-
мих понять, однак постійне поповнення бази даних в напрям-
ку імунотерапії дозволяє оптимізувати критерії оцінки відпо-
віді на лікування. Цікаво, що точні визначення відповіді на 
імунотерапію та поняття «псевдопрогресії» при імунотерапії 
досі обговорюються, критерії успішно модифікуються і вже 
мають певні вдосконалення в irRECIST(2013 р.) та iRECIST 
(2017 р.). В майбутньому нас очікують не тільки нові моди-
фікації системи irRC, але і нові лікувальні стратегії, які до-
зволять з надією дивитися в майбутнє та зажадають інших 
підходів до формалізації результатів лікування пацієнтів із 
злоякісними новоутвореннями.

Таким чином можна зробити висновок про те, що засто-
сування стандартизованої оцінки регресії пухлини дозволяє 
проводити аналіз ефективності лікування у межах одного за-
кладу або порівнювати їх з даними інших досліджень, неза-
лежно від місця виконання обстежень. 

Застосування стандартизованої оцінки регресії пухлини 
дозволяє проводити аналіз ефективності лікування не тільки 
пацієнтів, що проходять хіміотерапію, а й пацієнтів, яким 
проводиться променева терапія.

Імуноонкологічні препарати працюють по-іншому, ніж 
традиційні цитотоксичні засоби, стимулюючи імунну систе-
му. Тому при імунотерапії, візуалізаційні дослідження можуть 
показати початкове погіршення (псевдопрогресію) вогнищ з 
точки зору визначеного розміру і навіть появи нових утворів 
під час першої оцінки терапії. Тому при відсутності клініч-
ного прогресування, збільшення розмірів утворів чи появу 
нових вогнищ спочатку слід розглядати як псевдопрогресію 
та повторно ретельно оцінювати подальші зображення.

Юрій МИЛЯН 
Завідувач кабінетом комп’ютерної томографії 

Львівського державного онкологічного регіонального 
лікувально-діагностичного центру

(Закінчення,початок див. «НЗ» №9 за 2017 р.)

В останні роки з появою імунотерапевтичних агентів 
для лікування раку спостерігається зміна парадигми 

у розвитку онкологічних препаратів. Імунотерапія ще не на-
стільки широко використовується як хірургія, хіміотерапія чи 
променева терапія, однак, була схвалена для лікування багатьох 
видів раку. Проте, слід пам’ятати, що імунотерапевтичні аген-
ти відрізняються від цитотоксичних агентів тим, що стиму-
люють імунну відповідь проти пухлини. Вакцини: стимулю-
ють імунну систему, щоб ініціювати протипухлинну реакцію 
проти раку. Моноклональні антитіла спрямовані проти пух-
линних клітин, здатні блокувати шляхи, необхідні для росту 
пухлини і викликають іммуноопосередковану цитотоксичну 
відповідь. Інгібітори контрольних точок: інгібування імунних 
«контрольних точок» білків на поверхні клітин зумовлює по-
силення Т-клітинної відповіді стосовно до пухлини. Цитокіни 
стимулюють широкомасштабну імунну відповідь (наприклад, 
інтерлейкін-2 та інтерферон-α) 

Розвиваючи імунотерапію в онкології, нам потрібно звер-
нути увагу на унікальні характеристики імунотерапевтичних 
агентів та надати відповідні інструменти для їх оцінки, вклю-
чаючи коригування кінцевих точок клінічних випробувань. 
Імунотерапія створює закономірності відповіді, відмінні від 
хіміотерапії, і тому вони не вловлюються традиційними крите-
ріями відповіді ВООЗ (WHO) або RECIST. Перегляд результа-
тів пембролизумабу у пацієнтів з меланомою може допомог-
ти оцінити ефективність критеріїв відповіді на імунотерапію 
(irRC), як золотий стандарт для оцінки клінічної відповіді 
імунологічних агентів у онкології. 

ССD8 +цитолітичні клітини вбивають пухлинні клітини, 
СD4+ хелпери Т клітини декретують цитокіни.Протипухлинна 
імунна відповідь: раково-клітинний антиген; розпізнавання 
Т клітини, активація і відповідь; проліферація Т клітини; міг-
рація Т клітини до пухлини; загибель імунозалежної пухлин-
ної клітини.

Унікальний механізм дії імуноонкологічних агентів ви-
магає зміни критеріїв оцінки відповіді пухлини, бо RECIST 
не може забезпечити повну та правильну оцінку імунотерапії 
тому що: відповідь пухлини на імунотерапію може зайняти 
більше часу порівняно з хіміотерапією; клінічна відповідь на 
імунотерапію може проявлятися після звичайного прогресу-
вання захворювання (PD) – «pseudoprogression»; допускаєть-
ся «клінічно незначне» прогресування захворювання PD (напр., 
невеликі нові утвори в присутності інших чутливих вогнищ); 
стабілізація захворювання може представляти протипухлин-
ну активність; відміна імунотерапії може бути недоречною у 
випадках, якщо прогресування (PD) не підтверджене конт-
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рольним дослідженням. Слід додати, що лікар може продов-
жувати імунотерапію навіть у випадку радіологічної прогре-
сії, яка однак не підтверджується клінічними даними.

Імунологічні критерії відповіді (irRC) – це набір опублі-
кованих правил, що визначають, коли пухлини у онкологічних 
хворих «реагують», залишаючись однаковими, «стабілізова-
ними», або «прогресують» під час лікування імунологічними 
препаратами.

Критерії відповіді на імунотерапію, вперше опубліковані 
в 2009 році, випливають із спостережень про те, що критерії 
ВООЗ або RECIST не можуть достовірно оцінити дію імуно-
логічних препаратів, оскільки ці критерії не можуть оцінити 
«псевдопрогресію», яка є характерною при певних типах 
імунотерапії і не зустрічається при цистостатичній чи таргет-
ній терапії пухлин.

Головним чинником у розвитку irRC було спостереження, 
що при дослідженні різноманітних онкологічних препаратів, 
таких як цитокіни та моноклональні антитіла, повна та част-
кова регресія, а також стабілізація хвороби спостерігалися 
лише після прогресування. Суть тут полягає в тому, що при 
використанні імунотерапії, навіть якщо на первинному етапі 
розміри оцінювальних утворів збільшуються чи є поява нових 
вогнищ, у деяких пацієнтів через кілька місяців після початку 
лікування може спостерігатися зменшення пухлинної маси.

Звичайні RECIST1.0 чи 1.1 критерії називали це «прог-
ресуванням хвороби». Критерії RECIST не враховують певну 
затримку між початком лікування та спостережуваною анти-
пухлинною Т-клітинною відповіддю. Тому виникла необхід-
ність критеріїв відповіді на імунну терапію (irRC), які були 
опубліковані наприкінці 2009 року в журналі Clinical Cancer 
Research.

Розробники irRC ґрунтувалися на критеріях критеріїв ВООЗ, 
але дещо змінили їх. Зберігається двонаправлене вимірюван-
ня пошкоджень, які спочатку були встановлені в критеріях 
ВООЗ. У irRC збільшення суми діаметрів чи поява нових 
уражень при першій оцінці лікування є «псевдопрогресією», 
їх розміри включаються у пухлинну масу для оцінки та 
обов’язково контролюються принаймі через 4 тижні для під-
твердження істинної прогресії чи її виключення.

Є наступні оцінки імунної відровіді. Повна відповідь, пов-
на регресія (irCR) – повне зникнення всіх уражених ділянок 
(вимірюваних чи ні) і відсутність нових вогнищ, що підтвер-
джується при повторній послідовній оцінці не менше ніж 
через 4 тижні після дати першої документованої відповіді.

Часткова відповідь, або імунологічна часткова регресія 
(irРR) – зниження пухлинної маси на > 50% відносно почат-
кової точки виміру, що підтверджується при повторній по-
слідовній оцінці не менше ніж через 4 тижні.
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Сьогодні в Україні спостерігається значне зростання кількос-

ті вроджених вад, а також значних відхилень у ранньому 
розвитку дітей. Міжнародний благодійний фонд «ОМНІ – МЕРЕЖА 
ДЛЯ ДІТЕЙ» проводить активну санітарно-просвітницьку роботу 
щодо запобігання виникненню вроджених вад у дітей та забезпе-
чення їх оптимального розвитку. Зокрема, з цією метою  видаються 
відповідні тематичні буклети, які лікарям доцільно поширювати 
серед населення. 

Сучасний етап реформування охорони здоров’я повинен проводитися з прямою участю 
суспільства, але не заради самих реформ, як таких, а для покращення надання та під-

вищення доступності медичної допомоги населенню, гідних умов та оплати праці лікарів і 
медичного персоналу. У переважній більшості економічно розвинутих країнах світу основне 
місце в організації лікарської професійної діяльності займають медичні самоврядні органі-
зації. Вони несуть правову, фінансову та моральну відповідальність перед державою, суспіль-
ством та пацієнтом. Яскравим прикладом цього є Польська ізба лікарська. Вона репрезентує 
особу лікаря у суспільстві, проводить нагляд над належним виконанням ним професійних 
обов’язків та стає арбітром у вирішенні медичних суперечок і скарг. 

Польська ізба лікарська – це професійне лікарське самоврядування, суспільна інституція, 
що складається з членів Окружних Лікарських Палат та є незалежним у виконанні своїх 
функцій і діє виключно згідно закону. Джерелом фінансування виступають членські внески 
(15 євро у 2017 році) та державна адміністрація. Членство є обов’язковим для всіх практику-
ючих лікарів. Найв ищим органом влади є з’їзд лікарів 1 раз на рік (1 делегат від 50 лікарів). 
У період між з’їздами демократичне управління виконує Рада Лікарської палати (46 чоловік, 
збори 1 раз на 2 місяці). 

Повірений з належної медичної практики виконує перевірку та веде розслідування щодо 
професійної відповідальності лікарів, а також виконує обов’язки обвинувачення у лікарському 
суді. Метою такого суду є не «знищення» лікаря, а пошук всіх «за» та «проти».  

Принципи належної практики абсолютно тотожні з етичним кодексом лікаря, який має 
статус виший ніж закон. Таким чином лікарська спільнота оцінює професійну діяльність 
кожного свого члена. таким чином піднімаючи її на найвищий рівень. Адже ніхто інший, 
окрім лікарської спільноти цього зробити якісніше не може, як і захистити цю ж спільноту 
від необґрунтованих дорікань.

На нашу думку, в умовах пошуку моделі реформування охорони здоров’я в Україні важ-
ливим та корисним є вивчення досвіду наших сусідів-лікарів та впровадження їх досягнень 
у вітчизняну практику.

Олег ДУДА, 
Роман СЛІПЕЦЬКИЙ 

Українське лікарське товариство у Львові  
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Помиляються ті, хто вважає, що про людину, яку знаєш 
тривалий час, легко викласти свої думки на папері. 

Людину насправді краще пізнавати із відстані часу, бо тоді 
узагальнюються враження про неї, але вони іноді не сприй-
маються широким загалом. Однак, зроблю спробу відтворити 
об’єктивний образ такої особистості, якою є високоповажана 
пані Любов-Ірина Гоцко-Ней і сподіваюсь, що читачі пого-
дяться із таким трактуванням цієї непересічної постаті.

Багато хто звертає увагу на те, що героїня нашої розпо-
віді досить подібна до англійської королеви Єлизавети ІІ. Ті, 
хто знає її ближче, додають, що вона схожа не лише обличчям, 
а й своєю, непідвладною літам, поставою, вмінням вести бе-
сіду, і, що найважливіше, витонченою шляхетністю у всьому. 
До речі, у неї є спільне із англійською королевою хобі – ко-
лекціонування ляльок, і ця колекція складає вже 220 ляльок 
із цілого світу. Певною родзинкою біографії ювілярки є те, 
що згідно родинних переказів її дівоче прізвище Ней походить 
від предків із французьким корінням. 

Любов-Ірина прийшла в світ 1 жовтня 1932 року у родині 
львівських вчителів. Її дитинство та шкільні роки проминули 
в дуже нелегких умовах: «золотий вересень», друга світова 
війна, визволення. Як у 1939 році, так і після завершення 
війни в Галичині лютували більшовицький терор, масові ре-
пресії, переслідування українців. І в школі, і в часі навчання 
в Львівському медичному інституті впродовж 1949-1956 років 
вона не один раз була свідком того, як більше не повертались 
до класу чи до студентської аудиторії «викликані до директо-
ра чи декана» її товаришки, які піддавались репресіям – ареш-
там та вивозам разом із батьками. Однак вистояла, вижила, 
вивчилась на лікаря! 

Її понад 60-річна лікарська праця розпочалась після за-
кінчення у 1956 році лікувального факультету Львівського 
медінституту. Три роки, будучи терапевтом у Великолюблін-
ській дільничній лікарні Городоцького району на Львівщині, 
набиралась практичного досвіду. Завершивши у 1961 році 
навчання у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтичної 
терапії ЛДМІ, почала працювати лікарем-ендокринологом у 
Львівській обласній клінічній лікарні. З часом отримала вищу 
кваліфікаційну категорію. Володіючи неоціненним клінічним 
досвідом, донині надає висококваліфіковану допомогу пацієн-
там, які бажають лікуватись лише у «свого доктора Любові 
Василівни», які настійливо рекомендують її своїм близьким 
та знайомим. У 1984 році їй присвоєно звання «Відмінник 
охорони здоров’я», її працю відзначено багатьма Почесними 
грамотами та Подяками органів влади різного рівня та керів-
ництва системою охорони здоров’я. 

Будучи дружиною знаного львівського стоматолога Євс-
тахія Гоцка, як вірний супутник на його життєвому шляху, 
пані Люба забезпечувала всі умови для кар’єрного зростання 
свого чоловіка. Він став відомим українським вченим, док-
тором медичних наук, професором, очолив кафедру хірургіч-
ної стоматології у Львівському державному медичному ін-
ституті (тепер національному медичному університеті імені 
Данила Галицького), тривалий час успішно обіймав посаду 
декана стоматологічного факультету цього вузу. Але й вона 
проявляла неабияку зацікавленість щодо наукової роботи – з 
під її пера побачили світ декілька десятків друкованих науко-
вих праць. Разом виховали дочку, яка стала спеціалістом-ен-
докринологом, як мама, та науковцем, як тато, і тепер Марта 
Гоцко є доцентом кафедри ендокринології ЛНМУ. На будин-
ку, де мешкає родина Гоцко, можна було би встановлювати 
пам’ятну таблицю, адже там впродовж довгих років побува-
ло чимало відомих вчених – медиків, і не лише українських, 
а й з цілого світу. Бо, приїжджаючи до Львова на різні наукові 
заходи, вони неодмінно прагнули відвідати цей гостинний дім 
з його неперевершеною у гостинності господинею пані Любою.

Попри все, життя складалося не гладко. Найважчим ударом 
долі стала несподівана смерть чоловіка Євстахія. Та відданість праці, 
активна громадська робота допомагали пережити всі негаразди.

Доктор Гоцко-Ней була серед учасників відродження Україн-
ського лікарського товариства у Львові, низку каденцій пра-
цювала в Головній управі товариства. Керує осередком това-
риства в Львівській обласній клінічній лікарні – одним із 
найчисельніших та найактивніших. Більше 20 років вона 
очолювала кваліфікаційно-кадрову комісію УЛТ, і саме зав дя-
ки її роботі там зростала кількість членів товариства, акти ві-
зувалась його роль у атестації лікарів. Впродовж 1996-2006 ро-
ків вона була членом атестаційної комісії з терапії обласного 
управління охорони здоров’я. Не можна не відзначити її вель-
ми активну участь у роботі всіх Конгресів СФУЛТ, які про-
ходили в Україні, та з’їздів ВУЛТ, в тому числі як члена орг-
комітетів цих заходів. Щоб пізнати світову медичну громаду 
та діяльність її громадських організацій брала участь у бага-
тьох закордонних поїздках під егідою УЛТ. Крім того, у неї 
нестримний потяг до пізнання світу і роки цьому на заваді не 
стають. Вона відвідала вже чимало країн і, не зважаючи на 
роки, продовжує подорожувати – і в цьому теж її характер, 
бо спокій їй лише сниться!

 Вагомість праці пані Люби в товаристві яскраво засвід-
чують дві написані нею книжки про діяльність УЛТ: «Україн-
ське лікарське товариство у Львові (впродовж 1990-2000 
років)» та «Українське лікарське товариство у Львові – 1910-

1939 та 1990-2010 роки». Ці видання мають безумовну історич-
ну цінність, яскраво висвітлюючи історію тутешньої медичної 
громади. На шпальтах часопису УЛТ «Народне здоров’я» 
часто знаходимо її надзвичайно цікаві статті-розвідки про 
сторінки історії товариства, про багатьох українських лікарів 
та громадських діячів – медиків, життєписи яких невідомі 
теперішньому широкому загалу. Суспільно корисна діяльність 
доктор Гоцко-Ней відзначена Почесним знаком ВУЛТ, Грамо-
тами УЛТ, їй присвоєно звання Почесного члена УЛТ у Львові.

Окрім участі в УЛТ, доктор Гоцко-Ней є активною член-
кинею Наукового товариства імені Шевченка, Вона приділяє 
увагу не лише медицині, а й духовності, будучи в Марійській 
дружині при церкві Св. Архістратига Михаїла. За вагомий 
внесок у духовність медицини відзначена Подякою Львівської 
Митрополії УГКЦ.

Впродовж всіх років діяльності УЛТ у Львові його роботу 
неможливо уявити без активного та суттєвого внеску Почес-
ного члена товариства доктор Гоцко-Ней, її порад, завваг, 
пропозицій, врешті, без того заряду бадьорості та заохочення 
до громадської діяльності, які вона із властивим їй шармом 
вміє дарувати іншим. 

Не віриться, що у цієї шляхетної жінки вже стільки років 
за плечима. Здається, що час уповільнив свою ходу. Завжди 
усміхнена та доброзичлива, бадьора та завзята, Любов Гоцко-
Ней випромінює невичерпну енергію та оптимізм, які супро-
воджують її все життя, як і безмежна любов до Бога та Украї ни.

      Високоповажана Колего! 
У праці й турботах минають роки,
Позаду нелегка життєва дорога,
Бажаєм здоров’я на довгі роки,
Опіки та ласки від Бога.
Нехай спадає благодать небесна
На Вас, шановна, повсякчас,
Хай Ангела заступництво чудесне
Усе життя оберігає Вас! 

Зеновій МАСНИЙ
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Міжнародна громад-
ська організація 

«Світовий Конгрес Бойків», 
Всеукраїнське товариство 
«Бойківщина ХХІ століття» та 
Всеукраїнське об’єднання 
«Письменники Бойківщини» 
нагородили Почесною Грамо-
тою члена УЛТ у Львові до-
цента Зиновію Служинську за 
літературну творчість, чітку 
громадянську позицію в утвер-
дженні принципів патріо тизму 
та гуманізму, примноження 
культурних цінностей Фран-
кового краю. Пані Служинська 
також удостоєна Диплому Ла-
уреата літературного фольклорно-етнографічного конкурсу 
«Бойківський світ» імені о. Михайла Зубрицького у номінації 
«Етнографія» за книгу «Літопис роду Волинців та спорідне-
них родин».

Українське лікарське товариство у Львові сердечно вітає 
Високоповажану Колегу з високою оцінкою її творчості та 
громадської діяльності. Щиро бажаємо подальших успіхів, 
міцного здоров’я і творчої наснаги.

Під час післявоєнного голоду 1947 року ним були охо-
плені лише східні та південні області України. Такий 

стан у цих областях офіційно пояснювався тим, що труднощі 
обумовлені неврожайним 1946 роком. Великий єдиний Со-
вєтський Союз не відчував голоду, але й допомоги від нього 
не було. Трагічна сторінка голодуючого населення болючіша 
ще й тим, що чоловіки ще не повернулися з війська і багато 
тих, які воювали, навіть не знали, що їх рідні гинуть від голод-
ною смертю. Про Голодомор не писали, не говорили, замов-
чувалася кількість жертв. Комуністична партія на чолі з Ста-
ліним не визнала правдивої трагедії українського народу. 
Пропозиція Центрального статистичного управління стосов-
но проведення 1949 року Всесоюзного перепису населення 
була відхилена, статистика і демографія суворо контролюва-
лись. Оцінки чисельності населення не публікувались.

У 1946-1947 роки посухи і голоду в Україні СРСР допо-
магав продуктами харчування та пшеницею багатьом країнам – 
Румунії, Угорщині, Болгарії, Албанії, Чехословаччині, Поль-
щі, Югославії. В той час в Україні сотні тисяч осіб вмирали 
від голоду, гинули дорослі та діти. Українці східних областей 
гинули від голоду, українці західних областей – від масових 
репресій, переселень в Сибір та Казахстан.

Станом на 1 липня 1946 року у таборах МВС СРСР зна-
ходилось 1 703 095 осіб. Обвинувальними були, зокрема, 
статті кримінального кодексу 58-7 (шкідництво) і 58-14 (контр-

Все ще не досліджено біографії українських лікарів 
середини-кінця ХІХ сторіччя та їх роль у становлен-

ні медицини на наших землях, а також їх внесок в розвиток 
таких громадянських інституцій, якими були лікарські това-
риства. 

В цьому контексті варто згадати кілька імен лікарів україн-
ського походження: Михайло Верещинський, Василь Чернян-
ський, Василь Ключенко, Василь Гетьманчик, Тадей та Орест 
Литвиновичі, Іван Залужний. На кінець 19 сторіччя розпо-
чали свою діяльність Євген Озаркевич та Фелікс Сельський. 
Багато хто із них був непересічною особистістю, феноменаль-
ним спеціалістом та громадським діячем. Саме вони заклали 
підвалини високої моральності та жертовності для наступних 
поколінь.

Із відкриттям медичного факультету Львівського універ-
ситету невелика кількість українців змогли отримувати вищу 
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революційний саботаж), 58-2, 3, 4, 5, 11 (участь у антирадян-
ській змові). Кількість ув’язнених постійно збільшувалася.

Особливо важко голодомор 1946–1947 років позначився 
на сім’ях загиблих на фронтах Другої світової війни. Настіль-
ки була безвихідь, що матері привозили дітей до дитячих 
будинків, які були переповнені, і коли їх там не приймали, то, 
доведені до відчаю, сотні покидали дітей на вулиці. Голод 
спотворював свідомість, доводив до божевілля і канібалізму. 
Все те замовчувалося, а викривлення фактів доходило до 
блюзнірства – у десятитомній історії Української РСР, яку 
написали у 80-90-х роках, у дев’ятому томі на 33 сторінці 
зазначається: «турботою були оточені сім’ї загиблих воїнів». 
В той час, як насправді голод поширювався, люди опухали, 
їли трупи, отруювалися, здійснювали самогубства.

Рятуючись від голоду, сотні тисяч людей помандрували у 
західні області України, по дорозі вмирали. Виникла небез-
пека епідемічного стану на залізничних станціях у зв’язку з 
потеплінням. Начальник лікарняно-санітарного відділу Пів-
денно-Західної залізниці полковник Скитович 5 березня 1947 ро-
ку повідомив міністра внутрішніх справ УРСР Строкача про 
нагромадження великої кількості мертвих тіл, які чекають 
судово-медичної експертизи.

Такою є  ще одна трагічна сторінка нашої історії.
Олександра ГРУШИНСЬКА, 

Зиновія СЛУЖИНСЬКА, члени УЛТ

медичну освіту. Якщо говорити про перші 25 років його діяль-
ності, то лише 39 випускників були українського походження. 

Поміж іншими можна згадати кілька імен: Ґрушкевич 
Ярослав, Вахнянин Мирон, Долинський Євген-Тадеуш, Бу-
рачинський Тит-Євген, Овчарський Яків-Броніслав, Ясиниць-
ка Марія (перша українка на Львівському медичному факуль-
теті), Панчишин Мар’ян-Михайло, Гайдукевич Євген, Гасюк 
Стефан, Сенгалевич-Шилінг Сергій -Леонард, Музика Максим, 
Барвінський Олександр, Залужний Осип- Юрій, Деркач Василь, 
Білінський Стефан- Микола, Щуровський Володимир та ба-
гато інших. 

Дехто з них брав участь у визвольних змаганнях як лікар, 
про декого практично немає інформації. Але усі вони – прямо 
чи опосередковано – працювали на благо української громади.

Оксана СТАДНИК, член УЛТ у Львові
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Ми, українці, занадто мало знаємо про історію своєї 
Батьківщини та роль нашої нації у світі. І часто зга-

дуємо про українських героїв, лише коли про них заговорив 
весь світ.

 Українці керували арміями та чужоземними державами, 
створювали мистецькі шедеври, робили сенсаційні відкриття 
у різні віки. Канцлери, флотоводці, патріархи, міністри, кар-
динали і багато інших, і вони заслуговують на те, щоб ми про 
них знали. Київські княжни стали європейськими монархи-
нями, від яких беруть «відлік» найвідоміші королівські ди-
настії світу. Вони були виховані в християнському дусі, ма-
ючи прекрасну освіту, знали іноземні мови, й уперше 
навчали Європу здоровому способу життя!

Віднаходити славетні імена, що припали пилом історії – це 
завдання не тільки науковців, але і нас з Вами – простих україн ців. 

Київська Україна-Русь – давньоукраїнська держава, що 
залишила яскраві писемні джерела на медичну тему – “Із-
борник Святослава”, «Руська правда», трактат «Алліма», 
«Житіє» та «Києво-Печерський патерик».

«Ізборник Святослава» – праця енциклопедичного харак-
теру, яка поряд з астрологічними відомостями містить реко-
мендації з дієти і гігієни. В ньому знаходимо описи деяких 
захворювань, а також засоби та методи, що використовувались 
для їх лікування. «Ізборник» був перекладений у Х ст. із грець-
кої на болгарську мову і переписаний у 1076р. для сина Ярос-
лава Мудрого – Святослава.

В «Ізборнику Святослава» медицина розглядається, як 
майстерність найвищого порядку. Там наголошується на тому, 
що для розпізнавання хвороби і успішного її лікування ліка-
реві треба досконало знати умови життя хворого: «Осмотри 
життя его, хожения, седания, едения и всего обичая его питай». 
Як бачимо, тисячу років тому, як і зараз, лікар йшов до пра-
вильного діагнозу саме через докладно зібраний анамнез.

В «Ізборнику» знаходимо поради, як лікувати кишково-
шлункові розлади, шкірні хвороби, а також описи деяких 
інших захворювань.

Серед тих, хто лікував, були й жінки. Про це свідчить 
розповідь «Про муромського князя Петра і дівицю Февронію», 
де йдеться і про те, як Февронія вилікувала князя, тіло якого 
було вкрите струпами. Ще одна українська цілителька – ону-
ка Ярослава Мудрого, Янка Всеволодівна, стала фундаторкою 
жіночої школи при Андріївському монастирі.

З давніх джерел викликають інтерес «Житіє» – авторство 
якого приписують Нестору Літописцю. У списку ХІІ сторіч-
чя є свідчення про факт організації найпершої в Україні лі-
карні при Києво-Печерському монастирі , який заснований у 
1051 році Преподобним Антонієм, вже у третій чверті ХІ сто-
річчя. «Житіє» розглядається також, як важливе і найбільш 
раннє джерело відомостей з питань патології, нозології, та 
симптоматики захворювань східних слов’ян. У ньому наво-
дяться клінічні описи низки захворювань,описи догляду і 
засоби лікування хворих.

«Києво-Печерський патерик» близько пов’язаний із «Жи-
тієм».  Головні медичні особи «Патерика» – це Антоній, Фео-
досій, Алімпій, Агапіт, Лаврентій, Григорій, Даміан... Як 
стверджують давньоукраїнські письмові джерела, саме в Києво-
Печерському монастирі було створено прообраз сучасної по-
ліклініки: прихожан, що скаржилися на ту чи іншу хворобу 
оглядав настоятель, після чого скеровував на лікування до 
одного з ченців.

Прп. Антоній прийшов зі святої гори Афон (Греція), де 
двадцять років віддав служінню Богові та набуванню освіти. 
Цілком можливо, що саме він приніс з Візантії в Україну ме-
дичні знання, перші медикаменти, літературу з медицини і 
організував медичну допомогу в Києво-Печерському монас-
тирі. Слава про монастирських лікарів сягала далеко за межі 
Київської Русі. З моменту свого виникнення монастирська 
медицина стала на ворожі позиції стосовно язичницької ме-
дицини. Давньоруські монастирі були центрами культури. 
Сюди надходили античні і ранньосередньовічні медичні ру-
кописи. На слов’янську мову її перекладали монахи-літопис-
ці, зокрема, Никон і Нестор. Ці книги написані на пергамен-
ті і дійшли до наших часів.

Вважається, що продо-
вжувачем лікувальної спра-
ви у монастирі стає Прп. 
Агапіт, який був учнем 
Антонія. Агапіта вважаємо 
першим лікарем України – 
Руси. Він створив першу 
лікарню на території мо-
настиря. Агапіт прославив-
ся як надзвичайно чуйний 
до людського горя лікар. 
Він умів так підібрати зви-
чайні харчові рослини, лі-
карські трави, що хворий 
одужував на очах. У руко-
писах збереглася згадка 
про чудодійне зцілення 
славетного князя Володи-
мира Мономаха.

Царівні-цілительці – Євпраксії Мстиславівні, онуці Во-
лодимира Мономаха, дочці великого київ ського князя Мстис-
лава Володимировича, судилося стати першою жінкою-ліка-
рем в історії України-Русі. Вона з молодих років життя 
вивчала народну медицину, лікувала хворих (її ще через це 
називали Добродія, грецькою – Євпраксія). Вона стала авто-
ром наукового трактату “Мазі” («Алліма») – першої відомої 
в Європі медичної праці руського авторства про здоровий 
спосіб життя (тепер він зберігається у флорентійській бібліо-
теці Лоренцо Медічі). В основу трактату покладено дані то-
гочасних наукових рукописів і власних спостережень. Прик-
метно, що в цім трактаті немає рекомендацій, пов’язаних із 
поширеними в медичній практиці ХІІ сторіччя марновірства-
ми та забобонами. За однією з версій, Євпраксія вийшла заміж 
за візантійського царевича Олексія Комнена, сина імператора 
Іоана ІІ Комнена і дістала нове ім’я Зоя.

Всеукраїнське об’єднання “За помісну Україну” започат-
кувало велику роботу над вивченням історії нашої медицини, 
працюють історики, архівісти, дипломати в цілому світі. Слід-
куймо за їхньою важкою працею і вивчаймо нашу правдиву 
історію!

Любов ГОЦКО-НЕЙ, Почесний член УЛТ
Марта ГОЦКО, доцент ЛНМУ

Цього року виповнюється 150 років з дня створення 
Товариства Галицьких лікарів, яке було організоване 

лікарями Львова та провінційних міст Галичини у 1867 р. 
Хоча, фактично, це не перше фахове лікарське об’єднання 

на теренах міста. До цього ще у 1845 р., за прикладом Віден-
ського товариства, було створено Асоціацію практикуючих 
лікарів Львова (Vereins der Praktischen Aerzte in Lemberg). 
Його членами стали приватно практикуючі лікарі Львова, 
лікарі Крайового загального шпиталю та викладачі Медико-
хірургічних студій. Львівська спілка визначила пріоритетни-
ми питаннями навчання лікарів та впровадження нових науко-
вих досягнень в медицині. З цією метою на засіданнях 
організовувались покази цікавих клінічних випадків, заохо-
чувались написання наукових праць та їх друкування у ме-
дичних часописах, які існували в ці часи.

Цікаво, що склад Товариства Галицьких лікарів в різні 
роки завжди був мультинаціональним, оскільки таким був 
характер Львова. А це впливало не лише на розвиток його 
культури, а й зумовлювало зародження специфічних соціаль-
них відносин між спільнотами, завдяки яким львівська гро-
мада була достатньо цілісним організмом, незалежно від на-
ціональної чи релігійної приналежності.

На жаль, до цього часу не досліджено біографії українських 
лікарів середини-кінця 19 ст. та їхню роль в становленні ме-
дицини на наших землях, а також внесок в розвиток таких 
громадянських інституцій, якими були лікарські товариства. 

Із дуже скупих записів можна вирахувати кілька прізвищ, 
серед яких зустрічається ім’я Василя Ключенко (Bazyli Klu-
czen ko). Із окремих коротких повідомлень стало можливим 
познайомитись із цією, безумовно, цікавою талановитою лю-
диною. 

Василь Ключенко (Kluczenko Bazyli) народився 23.08.1844 р. 
У 1868 р. закінчив Краківський університет та отримав ступінь 
доктора медицини. У 1868-70 рр. працював платним асистен-
том божевільні у Крайовому Загальному шпиталі (КЗШ, су-
часна Львівська обласна клінічна лікарня) Львова. Окрім 
того, займався хірургічною практикою.

Тоді ж молодий лікар вступив до Товариства Галицьких 
лікарів (ТГЛ). У Львові разом із іншими молодими лікарями, 
які проходили практику у КЗШ, був активним учасником на-
укових засідань ТГЛ. Так, за 1869 р. відомі його доповіді про 
лікування раку печінки та шлунка, 1870 – про лікування епі-
лепсії та ґрунтовна стаття про хлораль. 

Влітку 1870 р. Ключенко здав екзамен на доктора хірургії 
та був номінований ад’юнктом при хірургічній клініці Ягел-
лонського університету.

Молодий лікар поступово вливається в медичне співтова-
риство Кракова. У 1871 р. стає членом Краківського лікар-
ського товариства, в якому перебував включно до 1913 р.: 
спочатку як дійсний член, згодом – як член-кореспондент. 
Приймає участь у виданні часопису «Лікарський Огляд» 

(«Przegląd Lekarski»), виконуючи для нього переклади науко-
вої інформації з німецької мови. В коло його зацікавлень як 
хірурга, окрім загальної хірургії, входили питання лікування 
злоякісних новоутворів, наприклад, нижньої губи.

З 1874 р. працював міським фізикусом (лікар загальної 
практики) у м. Серет в Румунії. Цього ж 1874 р. отримав сту-
пінь магістра акушерства.

У 1876-77 р. – повітовий лікар в м. Сторожинці на Буко-
вині.

Невідомо відколи В.Ключенко почав працювати повітовим 
лікарем в м. Сучава у Румунії. Але саме звідти у 1890 р. він 
переїхав у Чернівці, де обійняв посаду протомедика Букови-
ни. На ній перебував до 1913 року (остання відома дата, 
пов’язана із його діяльністю та життям).

Під час перебування в Сучаві В.Ключенко видав книжку 
про статистику смертності в повіті за 1874-1888 рр., що було 
позитивно оцінено сучасниками. 

У Чернівцях на посаді протомедика зарекомендував себе 
активним фаховим керівником медичної служби краю. Прак-
тично щорічно він друкував аналітико-статистичні звіти про 
санітарний стан та захворюваність населення Буковини – 1890-
1893, 1895, 1897-99, 1904-06. 

Був серед перших лікарів, що звернули увагу на захворю-
ваність населення Буковини на пелагру, і займався цим пи-
танням тривалий час. В 1905 році на Буковині було розгор-
нуто профілактичну акцію боротьби з пе лаг рою. Для цього 
був створений громадський фонд, на кошти якого було збу-
довано сім їдалень та дві кухні, зокрема, в населених пунктах, 
де реєструвався найвищий рівень захворюваності цієї недугою. 
А уже у 1906 р. В.Ключенко видав результати своїх досліджень 
щодо запобіжних заходів проти ендемічних захворювань в 
Австрії, зокрема, пелагри на Буковині.

За внесок у боротьбу з холерою у 1893-94 рр. був нагоро-
джений Орденом Залізної Корони – у 1895 р.

У 1912-13 рр. був радником міського відділу здоров’я 
Чернівців. За невтомну працю в системі охорони здоров’я 
Буковини користувався повагою та авторитетом як серед уря-
довців міста, так і серед колег.

Багато сторінок, пов’язаних із життям Василя Ключенка 
залишаються невідомими. Наприклад, якого він був походжен-
ня та де народився, його родина, майновий стан, дата смерті 
тощо. Але одне можна стверджувати із впевненістю: ця лю-
дина багато зробила для свого народу, допомагаючи йому тим 
єдиним, чим було можливо – своєю фаховістю, талантом ор-
ганізатора та інтелектом.

Оксана СТАДНИК
Завідувач організаційно-методичним відділом 

Львівської обласної клінічної лікарні

(Електронна монографія «Громадське здоров’я 
та реабілітація/Zdrowie publiczńe a rehabilitacja» Львів – 2017)

 • Ç ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè

ÄÀÂÍÜÎÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÌÅÄÈ×Í² ÏÈÑÅÌÍ² 
ÄÆÅÐÅËÀ ÒÀ ÏÅÐØ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² Ë²ÊÀÐ²

 • Ïîâåðíåííÿ ³ç çàáóòòÿ

ÎÄÈÍ ²Ç ÏÅÐØÈÕ ×ËÅÍ²Â ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÃÀËÈÖÜÊÈÕ Ë²ÊÀÐ²Â
Âàñèëü Êëþ÷åíêî (1844-1913?)

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

ÆÎÂÒÅÍÜ

Відомості про вказані дати  ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

01 – Міжнародний день лікаря.
01 – День народження ВУЛТ
01 – Міжнародний день людей поважного віку
06 – Всесвітній день посмішки
10 – Всесвітній день психічного здоровя
11 – Всесвітній день хоспісної та паліативної 

допомоги
12 – Всесвітній день боротьби із артритом
14 – Всесвітній день зору
14 – Всесвітній день спірометрії
15 – Всесвітній день миття рук.
15 – Міжнародний день «білої тростинки»
16 – День анестезіолога
20 – Всесвітній день боротьби з 

остеохондрозом
20 – Всеукраїнський день боротьби із 

захворюванням на рак молочної залози
22 – Міжнародний день людей які заїкаються
29 – Всесвітній день боротьби із інсультом

На захисті прав медиків
Комісія з питань соціального та юридич-

ного захисту УЛТ надає консультативну до-
помогу членам товариства та всім потребу-
ючим медикам. Засідання комісії відбува-
ються щочетверга. 

Для довідок та попереднього запису звер-
татись за телефонами 

096-569-14 -57 та (032) 270 -25 -79
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Юрій Липа був лікарем від Бога, збереглося багато 
спогадів і свідчень про «легку руку доктора, світлий 

розум і глибокий проникливий погляд». Він був народним 
лікарем, який не брав оплати у старих і дуже бідних людей, 
дітей, учнів та вагітних жінок, часом навіть давав свої гроші 
на ліки в аптеки чи іншу допомогу, якщо хтось її потребував. 
Лікував «чудотворний добрий дохтір», як його називали міс-
цеві мешканці, не тільки готовими ліками та травами, але й 
добрим словом, тому його дуже любили і молилися за нього.

В 1943 році в Кракові він видав підручник-довідник «Ліки 
під ногами», який у воєнну пору, коли важко знайти аптеки і 
ліки, дуже допомагав як хворим, так і лікарям, особливо – 
пов станцям, яких лікував вечорами і ночами Юрій Липа. Цей 
збірник містить цікавий екскурс в історію рослинного ліку-
вання, нові підстави його відродження, українські традиції 
траволікування та цінні рекомендації по домашньому та ам-
булаторному лікуванню лікарськими рослинами.

Юрій був не лише лікарем, який сам збирав лікарські тра-
ви, заготовляв їх та навчав цій справі жінок, щоб використо-
вувати для їх родин та поранених повстанців. Він також за-
писував досвід народної медицини від старих людей і 
публікував ці поради в місцевих газетах. Він організовував 
медичні курси невідкладної допомоги для майбутніх саніта-
рів, які відбувалися в Яворові в читальні «Просвіта» для дівчат, 
а у своїй хаті – для хлопчиків.

Міський інтелігент Юрій Липа любив і шанував селян, 
ідеалізував їх та важку працю, традиції українського народу 
та його мудрість, про що писав в листах «Провінція». Дуже 
любив Україну, вивчав історію краю, проводив етнографічні 
дослідження, виступав з лекціями в народному домі.

В 1944 році, з наближенням німецько-радянського фрон-
ту, багато українців почало втікати за кордон, рятуючи своє і 
своїх родин життя. Доктор Липа залишився зі своїм народом, 
зі своїми хворими на своїй землі, він лише переїхав з родиною 
з Яворова спочатку до села Бунів, а в серпні на хутір Іваники. 
Там був розташований військовий шпиталь УПА, де було 
лише декілька медпрацівників, а Юрій був серед них старшим. 
Це був його останній переїзд і останні дні його життя. Коли 
розвідка УПА дізналася про підготовку облави НКВС, по-
льовий шпиталь з Іваників було евакуйовано, а Юрій зали-
шився, думав, що його не викриють. На жаль, на нього, чи 
донесли, чи зрадили і 19 серпня на свято Преображення Гос-
поднє приїхали до нього чотири совєтські офіцери та обманом, 

що комусь потрібний лікар та брехливою 
обіцянкою дружині Галині, що чоловік 
повернеться через 2-3 години під «чес-
ноє слово совєтского офіцера» забрали 
доктора до села Шутова, звідки він жи-

вим вже не повернувся. Юрія Липу страшно катували, а в ніч 
з 19 на 20 серпня 1944 року енкаведисти його розстріляли, 
винесли тіло і недбало присипали сміттям, та ще й вигадали 
варіант вбивства Юрія, який нібито був затриманий прикор-
донниками і вбитий при спробі втекти. А дружина Галина 
шукала його в Яворові та інших навколишніх селах і тільки 
21 серпня тіло закатованого доктора Липи було знайдено, 
перевезено до Бунева, де таємно молилися над тілом мешкан-
ці та прийшли попрощатися повстанці. Від церкви до цвин-
таря добиралися зі страхом, навіть труну з воза несли шесте-
ро дівчат, бо чоловіки ховалися в лісі. Ховали Юрія Липу без 
священика і без промов.

Через рік наказом Головного військового штабу УПА №3/45 
від 10 жовтня 1945 року Юрію Липі посмертно від 21 серпня 
1944 року присвоєно звання полковника УПА.

«Освободітєлі» змогли знищити Юрія Липу, але їм не вдало ся 
перемогти його духовно, навіть коли виявили у схроні криївки 
в селі Наконечному бібліотеку Юрія, яку вивезли до Яворова 
і показово, в центрі міста, частково спалили, а решту книг і 
рукописів передали для обігріву охоронців яворівської тюрми.

Творча спадщина лікаря, письменника, історіософа – не-
оціненний скарб з сотні творів, віршів, роздумів над долею 
українського народу та його майбутнім. Чого тільки вартують 
його праці «Чорноморська доктрина», «Розподіл Росії», а, 
особливо – « Призначення України». Вона вражає своєю дер-
жавницькою спрямованістю, в якій простежується геополі-
тична спрямованість України – однієї з великих європейських 
держав. Слід відзначити також історичний роман «Козаки в 
Московії», в якому опис українців будується письменником 
на контрасті з москвинами.

В 2013 році був створений Благодійний фонд «Призна-
чення імені Юрія Липи», який очолила лікар Галина Шипка – 
Президент Фонду. Фонд створив бібліотечку перевиданих 
творів письменника, лікаря, а видавництво «Каменяр» (ди-
ректор видавництва Дмитро Сапіга) видрукувало десятитом-
ник творів Ю. Липи. Щороку шанувальники Юрія проводять 
вшанування його пам’яті, «Липівські читання», конференції, 
презентації виданих творів Липи.

19 серпня цього року на свято Преображення Господньо-
го на Яворівщині відбулося вшанування пам’яті Великого 
українця Юрія Липи. Церемонія розпочалося із Служби Божої 
в храмі св.Параскевії с.Бунів, після якої настоятель храму 
о. Андрій відправив панахиди на цвинтарі на могилі Юрія та 

могилах повстанців-героїв 
УПА . Виступили представни-
ки Львівської обласної та Яво-
рівської районної влади, а 
далі – в Іваниках, біля пам’ят-
ника Юрію Липі, меморіалу 
«Небесної сотні» та героям 
Яворівщини, які загинули в 
новітній війні на сході Украї-
ни, прозвучала молитва. На 
віче виступили Президент 
благодійного фонду «Призна-
чення імені Юрія Липи» Га-
лина Шипка, віце-президент 
фонду, директор видавництва 
«Каменяр» Дмитро Сапіга, іс-
торик Світлана Кучеренко та 
інші. 

23 серпня у Львові, в обласній науково-універсальній бі-
бліотеці відбулася презентація першої книги додаткового 
тому до творів Юрія Липи, в якому зібрано бібліографічний 
показник його творів, виданий видавництвом «Каменяр», про 
що розповів директор Дмитро Сапіга та упорядник Світлана 
Кучеренко. Виступив зі спогадами про родину зять Юрія Ли-
пи Володимир Гуменецький, також читала вірші мистецтвоз-
навець, актриса театру ім. М. Заньковецької Тетяна Павелко, 
виступили Тетяна Говорова, професор Олег Гринів – дослід-
ники спадщини Юрія Липи, шанувальники його творів.

Тарас Шевченко був виразником волі українського народу, 
Іван Франко шукав способи дістати незалежність Україні, 
Юрій Липа писав і був як найвищий прояв Божого призна-
чення України і українського народу. Його імя закарбоване в 
пантеоні видатних ідеологів і теоретиків української держав-
ності. Актуальність творів Юрія Липи не можливо описати, 
їх треба читати, осмислювати, і знову та знову перечитувати.

Будуччина – у Бога. В Тебе – тільки труд
Виснажний, безустанний і відданий.
Пророцтв не жди. Не вір. Ото життя твоє:
Як моря даль, – розгорненая праця
І Божий зір над тим.
  І раптом буря, 
Що кине хвилі в берег той, що треба,
Не знаєм більш нічого. Чуєш?
  Жди й молись.

     Ю. Липа

Д-р Іван ЛУЦЬ
Член УЛТ

ËÞÄÈÍÀ ÒÈÒÀÍ²×ÍÎ¯ ÏÐÀÖ²
Ïàì’ÿò³ Ïî÷åñíîãî ÷ëåíà ÓËÒ Þð³ÿ Ëèïè

На сторінках «Народного здоров’я» наші читачі неодноразово мали можливість ознайо-
митись з різними проявами творчих здібностей колег-медиків: поезією, прозою, творами об-
разотворчого мистецтва тощо. Сьогодні представляємо хобі львів’янки доктор Оксани Стад-
ник, яка є не лише талановитою поетесою, автором цікавих історичних розвідок з історії 
галицької медицини, а й вмілим перекладачем чужомовної поезії. Її перу, зокрема, належить 
переклад польської поезії Стефана Шайдака.

Стефан Шайдак (1910–2004) народився на півдінь Великопольщі в селянській родині. У 
1932-39 роках працював вчителем на Волині: Луцьк, Рівне, Ківерці. Після приходу радянських 
військ був заарештований та висланий до трудового табору в Сибіру. 

Під час ІІ світової війни вояком ІІ Корпусу Армії генерала В.Андерса пройшов Іран, Ірак, 
Сирію, Палестину та Єгипет. Після італійської кампанії у 1946 році виїхав до Великої Бри-
танії. 

 • Òâîð÷³ñòü íàøèõ êîëåã

ªÄÍÀÞ×È ÊÓËÜÒÓÐÈ
До Польщі повернувся через рік, працював вчителем в 

школі, а згодом директором педагогічної бібліотеки.
Творчістю почав займатись ще у 30-х роках на Волині, де 

став одним із співзасновників поетичної групи «Волинь». Піс-
ля війни публікував вірші в журналах і газетах, видав кілька 
збірок поезії. Вірші С.Шайдака увійшли також до антологій, 
зокрема, у 1978 році Лодзьке видавництво розмістило його 
твори в «Antologii poezji autentystów», а Познанське видавни-
цтво в 1981 році – в антології «Pieśni i pejzaże».

Юзеф Чехович, один із найбільш оригінальних та відомих 
польських авангардних поетів міжвоєнного двадцятиліття, у 
статті під назвою «Поезія Волині», надрукованій у виданні 
«Kurier Literacko-Naukowy», характеризує С.Шайдака як пое-
та «…котрий іде власною дорогою. Віршовані мініатюри, які 
часом виглядали немелодійними, становлять його незаперечний особистий доробок. Поет 
володіє даром унікального сприйняття світу й обходиться майже без посередництва літера-
тури. …Шайдак, радше, простий, що робить чарівними його вірші, які поетично зображають 
пейзаж Волині, її звичаї, обряди й забобони».

Вступне слово та переклад віршів С.Шайдака українською – Оксани Стадник.

Дні
Дні зупинками
на котрих 
не затримується час

Спалахують та гаснуть 
як зорі

Вибухають зеленню 
та опадають
летом осіннього листя

Крізь межі сяйв 
і темний ліс
проносять працю й втіху 
в березовий світанок

Як осінні птахи
відлітають в інші краї

На білих аркушах
записують 
ритм людей та природи

Вервичка з горобини
Гаряча печатка сонця
штампувала
зухвалість світла,
струмені жару.

В полях замовкла
музика комбайнів
та збіжжя.

Понад полум’ям стерні
стріляють вежі стогів.
Павутина бабиного літа
ловить 
збайдужілі промені 
й ностальгію.
За сум ланів
відкритих краєвидів
й обважнілі сади
вервичкою з горобини
промовляє літанію
осінь.

Знаки часу
Ми прикуті 
як невільники
ланцюгами днів і ночей
до бетонних гнізд
хмарочосів
Катуємо думки і серце
гонитвою за полонезом
багатим столом
шелестом зелених
Дихаємо викидами машин 
вереском вулиць 
загниваючим довкіллям
Розбиті кам’яні скрижалі
із Синаю
лежать перед нами
як дерева повалені бурею 

Господи врятуй нас
вірою дитини
любов’ю сонця

Сповідь перед березою
Покірно клякаю перед тобою
на обидва коліна
й сповідаюсь
в усіх моїх гріхах,
думках, словах і вчинках.

Щовечора мріяв
дівчат цілувати,
яблука зелені рвати в саду сусіда,
і в небесах витати.

Байдуже вимовляв ім’я Вітчизни,
батьків померлих,
родичів і друзів.

Зривав зірок розквітлих 
мерехтіння,

думки вчених,
птахів, рослин і каміння.

Вірші одягав у кропиву пекучу
й польові бур’яни.

Березо, прости гріхи мої поетичні,
дай відпущення й рятівну покуту, 
Амінь.

До сучасників
Ваші думки
засліплені блиском технологій
заростають пирієм.

Губи 
опухлі від виступів
печуть кропивою.

Серце кульгає
від шуму світу.

Зіниці 
виглядають бездоганніший світ.

Холодний вітер
від людей
шмагає глумом і погордою.

Відкрийте навстіж двері,
накрийте стіл 
сонцем.

Минуле
Хода народів
до світла.

Розбиті статуї
владик брутальних,
княжат гріховних,
погаслі імена
карбовані у каменях та книгах.

Часи походів хрестових,
багать відьомських
і повстань селян свавільних.

Похований світ,
руїни століть,
побоїщ кривавих,
братань, ненависті 
та надії.

Мама
Ім’я Твоє
вимовляю ударом серця
щодня
як сонце.
Знаю напам’ять.
З борозен
обличчя й долонь
зчитав Твій труд,
із зіниць
надію.
Срібло світанку
фарбувало Твоє волосся.
Затримувала
грізні бурі.
Світанками та
смерканнями
лічила мій час.
Ім’я Твоє
яскравіше за сяйво сонця
ніколи не згасне.
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ну та залучення нових членів. Впродовж 2016 року членам 
ГЛК було надано благодійну допомогу у 36 випадках стаціо-
нарного лікування на загальну суму 40 тисяч 658 гривень. 
Також було закуплено та передано працівникам служби по-
ліції охорони, які є найчисельнішим колективним членом ГЛК, 
12 медичних аптечок на суму 1990 грн.

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

До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

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

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

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

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

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

Закликаємо лікарів активно інформувати своїх 
пацієнтів про діяльність галицької лікарняної каси

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

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

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

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

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

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

Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Україн-
ського лікарського товариства у Львові. Це український 
за духом інформаційний продукт, один із небагатьох 
україномовних друкованих органів професійної громад-
ської організації, це дзеркало нашого складного і супереч-
ливого сьогодення, широка трибуна української медич-
ної спільноти. Він містить інформацію для лікарів, про 
лікарів та нашу нелегку працю, про сучасні проблеми 
лікуваання та профілактики захворювань.

Сьогодні часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» – ЄДИНА 
в Україні газета, яка має понад 100-літню історію, 
пов’язану не лише з поширенням медичних знань, а й з 
культурним та духовним життя українців. На його шпаль-
тах свого часу публікувалися статті провідних медиків-
українців. На його сторінках сьогодні висвітлюються 
величні та нерідко невідомі широкій громаді сторінки 
історії вітчизняної медицини, життєписи її кращих пред-
ставників, які були не лише блискучими професіонала-
ми-медиками, а насамперед – українськими патріотами, 
в тому числі активними учасниками геройських визволь-
них змагань українського народу.

На шпальтах «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» кожен україн-
ський лікар з будь-якого куточка України має змогу ви-
ступити та засвідчити свою громадянську позицію, об-
мінятись професійним досвідом, знайти цікаву та по-
трібну інформацію про новини медицини. На сторінках 
часопису кожен дописувач може конкретно змагатись за 
утвердження української мови як єдиної державної мови, 
за її всебічне застосування в системі охорони здоров’я, 
за дієве покращання соціального статусу медиків, опти-
мізацію роботи медичних установ з метою забезпечення 
реальної загальної доступності населення до якісної 
медичної допомоги.

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

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

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

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

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

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

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

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

 • 6 æîâòíÿ – Âñåñâ³òí³é äåíü óñì³øêè

Ë²ÊÀÐÞ, ÓÑÌ²ÕÍÈÑß!
Ïðîêòîëîã, îãëÿíóâøè ïàö³ºíòà, ñêàçàâ, ùî ó íüîãî 

òð³ùèíà íà âõîä³. Ïàö³ºíò íå ïîãîäèâñÿ: «Íå íà âõîä³, 
à íà âèõîä³!»

* * *
Íàéá³ëüø íåçàòðåáóâàíèé îðãàí äëÿ òðàíñïëàíòà-

ö³¿ –ìîçîê.
* * *

– Ë³êàðþ, ë³êè, ÿê³ Âè ìåí³ âèïèñàëè, ìåí³ äóæå 
äîïîìîãëè. Âè ïðîñòî ÷àð³âíèê!

– Íàñïðàâä³ ÷àð³âíèê íå ÿ , à àïòåêàð, áî ÿ íà áëàí-
êó ïðîñòî ðó÷êó ðîçïèñóâàâ!

* * *
Ë³êè íàñò³ëüêè ïîäîðîæ÷àëè, ùî íåâäîâç³ ¿õ äàðóâà-

òèìóòü íà äåíü íàðîäæåííÿ, ùîá äîæèòè äî íàñòóïíîãî.
* * *

– Ë³êàðþ, íåâæå òàê øê³äëèâî âèïèòó ÷àðêó ïåðåä 
¿äîþ?

–Í³, àëå íå ¿æòå ÷àñòî.
* * *

Êîëè íàøà ñòîìàòîëîã ³ç ï’ÿòèì ðîçì³ðîì ãðóäåé 
ñõèëÿºòüñÿ íàä ïàö³ºíòîì-÷îëîâ³êîì, âîíà íàâ³òü íå 
ïîòðåáóº ïðîñèòè éîãî â³äêðèòè ðîòà…

* * *
Ñèí ë³êàðÿ äåÿêèé ÷àñ äóìàâ, ùî éîãî òàòî ïðàöþº 

³ íà êîíäèòåðñüê³é ôàáðèö³, ³ íà âèíçàâîä³.
* * *

– Ë³êàðþ, ó ìîº¿ äðóæèíè ïðîïàâ ãîëîñ. Ùî ðîáèòè! 
– À Âè ïîâåðí³òüñÿ äîäîìó î òðåò³é ãîäèí³ íî÷³…

* * *
Çàê³í÷èâøè ìåäè÷íèé, ÿ ïî÷àâ äóæå áîÿòèñü… ë³-

êàð³â, îñîáëèâî îäíîêóðñíèê³â.
* * *

Ó ïàö³ºíòà ïåðåëîì ùåëåïè òà ñòðóñ ìîçêó. Â àíàìíåç³ 
âêàçàíî, ùî ïåðåä òðàâìîþ â³í äîâãî êðè÷àâ äî æ³íêè.

* * *
Àñòðîëîã çàïèòàâ âàã³òíó áëîíäèíêó ïðî òå, ï³ä ÿêèì 

çíàêîì áóëà çà÷àòà äèòèíà. 
– Çäàºòüñÿ, ùî ï³ä çíàêîì «Ñòîÿíêà çàáîðîíåíà».

* * *
×îëîâ³ê â àïòåö³: –×è ó âàñ º æ³íî÷à â³àãðà? – Þâå-

ë³ðíèé ÷åðåç äîðîãó… 
* * *

Áåç ðèíêó õâîðîá íå ³ñíóâàâ á ³ ðèíîê ë³ê³â: öå òà 
ñàìà òàºìíèöÿ Ã³ïïîêðàòà, ÿêó êëÿíóòüñÿ íå âèäàâàòè 
ë³êàð³ òà ôàðìàöåâòè.

* * *
Ñóòü òðèâàëîãî ë³êóâàííÿ â³ä àëêîãîë³çìó ó ïðè-

âàòí³é êë³í³ö³ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ï³ñëÿ éîãî çàâåð-
øåííÿ ó ïàö³ºíòà ïðîñòî íå çàëèøèëîñü ãðîøåé íà 
àëêîãîëü.

* * *
ÌÎÇ ÏÎÏÅÐÅÄÆÀª: 
ÍÅÌÀªØ ÃÐÎØÅÉ – ÍÅ ÕÂÎÐ²É!

Íàäàíî Ë.Íåé-Ãîöêî
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