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У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2 – Створено Центр 
трансплантації 
кісткового мозку

3 – Залізодефіцитна 
анемія в практиці 
сімейного лікаря

3 – Нове в профі лак-
тичній та дитячій 
стоматології

6 – «100 кроків до 
100 років» 

7 – «Людина та ліки» - 
Львів 2016

Íå âèáèðàºìî ÷àñè, àëå ÷è áóòè ëþäèíîþ, çàëåæèòü â³ä íàñ!
(Äàâíÿ ìóäð³ñòü) 

Не мовчи, коли гордо пишаючись,
Велегласно брехня гомонить!

Іван Франко

2016 Ð²Ê – 
Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

«Ã²ÁÐÈÄÍÀ» ÐÅÔÎÐÌÀ 
ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Перебуваючи нещодавно на Львівщині в.о. міністра 
охорони здоров’я пані Уляна Супрун повідомила: 

«Сімейний лікар зароблятиме від 19 до 50 тисяч гривень на 
місяць. …За кожну родину, яку обслуговуватиме, отримува-
тиме 1000 гривень на рік, а таких родин може бути до 2,5 ти-
сяч. І ці кошти вже закладені у бюджет».

Це повідомлення викликає двоякі почуття. З одного боку, 
як не порадіти за колег-медиків, на яких така нечувана розкіш 
чекає вже у 2017-18 роках. З іншого боку, чомусь згадались 
голосні обіцянки радянських керівників, які у 60-х роках ми-
нулого століття декларували, що до 1980 року буде побудо-
ваний комунізм, до 2000 року кожна радянська сім’я житиме 
в окремій квартирі… Ніяк не можна второпати, звідки ж візь-
муться такі шалені кошти на медицину ( до речі,їх не перед-
бачено і в поданому урядом до Верховної ради проекті бюд жету 
на 2017 рік!). При наших інфляціях, девальвації гривні, такому 
низькому ВВП, вимушених величезних видатках на ведення 
війни, стагнації промисловості і утисках аграрного сектору, 
який «тягне» всю нашу економіку на своїх плечах і т.д. і т.п. 
Обов’язкове медичне страхування також не потягне за собою 
цього «воза», бо 70-80-відсотків економіки в тіні і, відповід-
но, там зарплати в конвертах. Якщо сьогодні уникають повно-
цінного оподаткування за різними даними до 90% працездат-
ного населення, то як наповнюватиметься страховий фонд? 
Експерти сумніваються, що задеклароване підвищення «мі-
німалки» з січня 2017 року навряд чи змінить ситуацію. Чи 
варто коментувати сподівання на кошти громад і децентралі-
зацію? Вже сьогодні місцеві бюджети не здатні забезпечити 
виплату в повному об’ємі існуючих заробітних плат, а видат-
ки на охорону здоров’я перекладено на місцеві органи влади.

До речі, не минуло ще й місяця з того часу, як прем’єр-
міністр здивував наших лікарів, повідомивши, що їхня середня 
зарплата сьогодні становить більше 6 тисяч гривень, водночас 
потішивши тим, що вже незабаром вона буде більшою за 7 ти-
сяч. Тож 7 з «гаком» тисяч чи 15-60 тисяч?! А може пані 
Супрун мала на увазі, що ті багатотисячні зарплати будуть 
настільки купівельно спроможними, як і наші мільйонні зарп-
лати купонами у 90-х роках. Бо до цього йдеться вже тепер в 
результаті проведення урядом чергового експерименту над 
населенням країни, який полягає у вільному ціноутворенні 
на складові соціального продуктового кошика. 

Якщо ж зійти із урядових небес на грішну землю, то тепер 
пересічний лікар отримує 2-3 тисячі гривень на місяць (а знач-
на кількість медиків «тримається» за роботу на 0,5-0,25 став-
ки), боїться бути «оптимізованим», тобто звільненим у зв’язку 
з реформаторською реорганізацією, боїться бути звинуваченим 
в корупції за отримання винагороди від вдячного пацієнта і 
можна ще багато чого перераховувати із того, чим живе су-
часний український пересічний лікар. І не його вина у тому, 
що різко знижується індекс здоров’я населення, переконливим 
свідченням чого є те, що в процесі призовної осінньої кам-
панії 2016 року признано непридатними до військової служ-
би 50%! юнаків. Наш провальний виступ на Олімпіаді відоб-
ражає стан масового, насамперед дитячого, спорту, а спорт – 
це здоров’я! Зростає кількість хворих дітей з перспективою 
виникнення у них інвалідності. Більше 2% дитячого населен-
ня є інвалідами. Про все це йшлося на нещодавніх парламентсь-
ких слуханнях, присвячених проблемам дитячого населення, 
на яких чомусь не були присутніми члени Кабінету міністрів. 
Там же було сказано про те, що за останні 15 років на 45% 
зменшилась кількість дитячого населення, кожна третя дити-
на опинилась за межею бідності, катастрофічно скорочують-
ся програми оздоровлення дітей, відсутні планові профілак-
тичні огляди, зокрема, диспансеризація у стоматолога, най-
нижчий в світі рівень імунізації тощо. 

Спочатку передбачалася назва 
цього звернення до учасників 

XVI Конгресу СФУЛТу – «Лікарі-
українці світу єднаймося!». Вияви-
лося, що під такою назвою була пуб-
лікація 2006 року. Заклик 2006 року 
став ще більше актуальним через 
10 років, 2016 року. Україні, україн-
цям доводиться переконувати світ та 
й себе в національній, національно-
культурній, мовній ідентичності, у 
праві на національно-державну само-

стійність українського народу. Адже йде війна. І пора вже 
відмовитися від абревіатури АТО і назвати війною подію, яка 
спричинила страждання тисячам громадян України, призвела 
до смерті сотень наших молодих людей. Московія-Росія-СССР-
Росія, незалежно від найменування залишається агресором і 
завойовником українських земель з XV століття, коли у 1492-
1494 роках робила спробу «повернути Київську спадщину», 
і до XX (війна з УНР, з УПА) – XXI століття (окупація Криму, 
збройна спроба окупації Донеччини, Луганщини).

Із усіх професійних корпорацій традиційно найвищий 
ступінь солідарності, взаємопідтримки, колегіальності завжди 
мав місце в середовищі медиків. І чи не тому із усіх об’єднань 
українців світу на професійних засадах витримала перевірку 
часом тільки Світова федерація українських лікарських то-
вариств.

Шлях до створення, до запрограмовано-активної діяль-
ності СФУЛТу був тривалим і не простим, насамперед у зв’язку 
з відсутністю державності України, роздрібленості її етнічних 
земель та українців на них поміж Росією і Австро-Угорщиною, 
пізніше – між СССР, Польщею, Румунією, Чехословаччиною, 
Угорщиною. Немало спричинилися і світові війни XX століт-
тя, які призвели до розсіяння нашого «цвіту по всьому світу».

Згадаймо з шаною і вдячністю діячів-українців, які зак лали 
підвалини, започаткували традиції єднання лікарів-українців. 
Це – Є. Озаркевич (Львів, 1910), Б. Матюшенко (Чехословач-
чина, 1922), В. Плющ (Німеччина, 1946), Р. Осінчук (Пів-
нічна Америка – США і Канада, 1950).

На основі Українського лікарського товариства Північної 
Америки і була створена СФУЛТ 1977 року, членство в якій 
українських лікарських товариств різних держав поступово 
зроста ло. СФУЛТ продовжувала жити, діяти з очоленням її 
після Романа Осінчука Ахілем Хрептовсь-ким, надалі – під 
президентством Павла Джуля (1992-2010). Конгреси СФУЛТ 
після перших двох (1994 – Мюнхен, 1988 – Відень) з 1990 року 

кожні чотири роки завдяки організації з боку керівництва Все-
українського лікарського товариства відбуваються в Україні.

Найбільша кількість делегатів на конгреси з-поза України 
була 1990 року (перший в Україні! Надія на близьку Неза-
лежність України!) – із 8 країн та у 2010 році (100-річчя Україн-
ського лікарського товариства) – із 11 країн.

 Відомо, що УЛТ існують у 12 країнах світу На останніх 
конгресах, на жаль, не бачимо колег з Австралії, Австрії, Ар-
гентини, Великої Британії. Немов би випадково (тому, що не 
ре гулярно) доводилося зустрічатися з представниками україн-
ських лікарів з Бельгії, Молдови, Нідерландів, Словаччини, 
Чехії.

Крім самостійнихУЛТ, можливо, існують українські лі-
карські організації в складі українських громадсько-націо-
нальних товариств, які створені у 42 країнах світу. Є їх, що 
відомо нам, 183. Якщо би до їх складу входило хоча б 5-7 лі-
карів-українців, це могло б служити створенню медичної 
секції при відповідній громадській організації.

Сьогодні Україні потрібна політична, економічна, військова 
підтримка країн світу проти загрози оголошеної Росією війни. 
Ми знаємо, що закордонні лікарі-українці користуються серед 
населення держав їх проживання повагою, довір’ям як фахівці 
та спеціалісти високого рівня. Таким чином, спілкуючись з 
місцевими громадянами, українці можуть сприяти створен ню 
у них правдиво-належної думки про Україну, про нашу іс-
торію, про події нинішнього дня. Можуть бути й інші заходи 
допомоги з боку українських товариств нашим медикам, хво-
рим, потерпілим у воєнних діях.

Шановні колеги за кордонними шлагбаумами, за океанами! 
Гуртуйтеся, єднайтеся, не за бувайте про Батьківщину своїх 
предків, допоможіть їй після століть пригноблення зайняти 
почесне, гідне місце в сім’ї культурних, справедливих, мирних 
держав Європи.

Пам’ятаймо про жертви російсько-більшовицьких голо-
доморів початку 20-х, 30-х, післявоєнних 40-х років минулого 
століття, про жахливий терор 30-х років. Цей терор за пла-
нувала Москва, визначивши кількість жертв з України двох 
категорій: розстріл за при судженням «трійок» або тюремне 
ув’язнення чи заслання. Серед невинних жертв цього терору 
багато медичних працівників України, лікарів різних катего-
рій (багато військових лікарів], спеціальностей, науковців 
(професорів), серед них – і медсестри, фельдшери, студенти-
медики, народні комісари охорони здоров’я УРСР (С. Канто-
рович, Г. Камінський). За що позбавляли їх життя? 

 • Â³äëóííÿ ÕV² êîíãðåñó ÑÔÓËÒ

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÑÂ²ÒÓ, ÁÓÄÜÌÎ ÓÊÐÀ¯ÍÖßÌÈ!

Високоповажаний Пане 
Андрію! Здобутий Вами 

невтомною, талановитою працею 
надзвичайно високий авторитет 
лікаря, вченого, педагога вищої 
медичної школи та, головне, ви-
знання Вас видатним громад-
ським діячем серед медичної 
громади в Україні та у світі, зу-
мовили обрання Вас Президентом 
Світової федерації українських 
лікарських товариств. Гордимося 

Вами – представником відомої лікарської династії, та віримо 
у Вас. 

З нагоди Вашого ювілею, дорогий Колего, прийміть від 
УЛТ у Львові та всієї української медичної громади найщи-
ріші побажання міцного здоров’я, справжнього людського 
щастя, родинного затишку та сімейного добробуту, творчого 
натхнення і нових наукових звершень. Нехай кожен новий 

день буде для Вас щедрим на успіхи, багатим на добрі звіст-
ки та приємні події, особисті досягнення та шляхетні справи. 
Хай і надалі буде плідною Ваша жертовна праця на благо 
рідного краю, хай будуть твердою віра в успіхи та непере-
борною сила духу! Хай Ваш неоціненний професійний досвід, 
організаторські здібності та лідерські якості і надалі слугують 
розбудові вітчизняної системи охорони здоров’я, зміцненню 
авторитету очолюваної Вами СФУЛТ, згуртуванню українських 
лікарів світу у їх стремліннях до збереження своєї українсь-
кості та жертовності в ім’я розквіту прабатьківської землі. Хай 
завжди буде з Вами працьовита та віддана команда, яка пов-
сякчас підтримуватиме Ваші ідеї та починання. Нехай ніколи 
не вичерпується Ваша віра у власні можливості, хай профе-
сійний злет супроводжує Вас у невтомній праці довгі та щас-
ливі роки для добра, слави і розквіту Української держави! 

 Вельмишановний Пане Андрію! Хай благословить Вас 
Господь Бог, а Мати Божа дарує свій оберіг, щоб Ваш життє-
вий шлях рясно зрошували дощі небесної Благодаті і Вашим 
скарбом були всі Ваші літа!

Â²ÒÀªÌÎ ²Ç ÞÂ²ËÅªÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÑÔÓËÒ 
ÏÐÎÔÅÑÎÐÀ ÀÍÄÐ²ß ÁÀÇÈËÅÂÈ×À!

Хай Ваші дні пливуть під небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі, 
У серці радість світиться іскриста
І мрії хай збуваються усі!

Життя хай квітне, як весняний сад,
Хай кожна мить усмішкою радіє,
Хай доля Вам дарує зорепад
Здоровя, щастя, успіхів, надії!

(Закінчення на стор. 2)

(Закінчення на стор. 2)
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В Україні ліквідовано амбулаторну педіатричну службу, 
у світі ж вона збережена або працює паралельно із сімейною 
медициною. «Останнім цвяхом в гріб» педіатрії стала лікві-
дація підготовки у вузах за спеціальністю «педіатрія». 

Маємо гібридну війну під назвою АТО, маємо і «гібридне» 
реформування медицини, в якому все зводиться до того, якби 
зекономити якнайбільше на охороні здоров’я населення, а не 
зберегти його. При цьому чомусь занедбано профілактичну 
роботу у всіх її проявах, яка б не лише зберігала здоров’я 
населення, а й давала можливість суттєво зекономити кошти, 
оскільки профілактика в десятки разів менш затратна, ніж 
лікування. Можливо, що причина в тому, що профілактика 
невигідна фарммафії, та й не лише їй… 

Законотворці вже тривалий час вперто ігнорують будь-які 
законопроекти, які спрямовані на реальне покращання стану 
нашої медицини. Цими днями у Верховній Раді провалено 
навіть законопроект про капеланство у медичних закладах! 
Очевидно, що можновладним нуворишам не до охорони 
здоров’я пересічних українців, бо їхні статки дають їм мож-
ливість дбати про своє здоров’я у кращих заграничних кліні-
ках. Та Бог їм суддя! Надії на суттєві позитивні зрушення в 
медицині примарні насамперед тому, що, на превеликий жаль, 
вітчизняна медична громадськість не проявляє згуртованості 
у боротьбі за свої права і зміни в системі охорони здоров’я, 
за самоврядування, яке панує повсюдно у світовій медицині. 
Дуже нерозумно і вельми ганебно економити на здоров’ї – чи 
окремої людини, чи населення всієї країни. Кошти для нор-
мального функціонування системи охорони здоров’я можуть 
знайтися в держбюджеті при умові розумного розподілу ви-
датків та перекриття каналів злочинного збагачення, припи-
ненні призначення необґрунтовано високих зарплат, видатків 
на утримання влади і т.д., і т.п. Варто лише забажати повер-
нутися обличчям до життєво важливих потреб населення, 
зубожілого в основній своїй масі. Погоджуватись з тим, що 
маємо – глибоко аморально, бо результатом цього є катастро-
фічний занепад здоров’я нації. Стан із зростанням в Україні 
захворюваності соціально значимими інфекціями, катастрофа 
із імунізацією населення вже викликала глибоке занепокоєння 
в Європі! Годі сподіватися на те, що окремі локальні виступи 
і декларації та заяви громадських медичних товариств та 
об’єднань дозволять радикально змінити становище. Все за-
лежить від активної громадянської позиції кожного із нас на 
своєму робочому місці. Кожного!

Зеновій МАСНИЙ

«Ã²ÁÐÈÄÍÀ» ÐÅÔÎÐÌÀ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

(Закінчення. Початок на стор. 1)
За членство у «контрреволюційній троцькістсько-фашист-

ській організації», у «есерівському підпіллі», у «контррево-
люційній націоналістичній організації», у «антирадянській 
сіоністській шпигунській організації», за «підготовку анти-
радянського військово-фашистського заколоту», за «причет-
ність до агентурної мережі польської та німецької розвідки», 
за «шпигунство на користь Німеччини», «на користь Греції», 
за «контрреволюційну агітацію», «зраду Батьківщині», «контр-
революційну військову змову» і т.п.

Зваблені брехливою російсько-большевицькою пропаган-
дою, у 30-х роках легально, нелегально до УРСР перебрало-
ся немало галичан, волиняків. Серед них і студентка-медик, 
дружина Я. Галана, яку розстріляли у 1938 році.

Серед позбавлених життя медиків у 1937-1938 pp. майже 
половина (48,8 %) українці, 16,0 % – євреї, 13,0 % – росіяни, 
7,6 % – поляки, 6,5 % – німці. Доповнили кількість засуджених 
до «вищої міри покарання» (розстрілу) медиків поодинокі 
латиші, литовці, білоруси, угорці, греки, вірмени, болгари.

Позбавлених життя медиків України того періоду понад 
170. Реабілітовані вони іншими особами цієї ж влади, яка 
звела їх зі світу. Відомості про них представлено у 3-му томі 
видання «Українські лікарі» (Я. Ганіткевич, П. Пундій, Львів, 

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÑÂ²ÒÓ, ÁÓÄÜÌÎ ÓÊÐÀ¯ÍÖßÌÈ!
(Закінчення. Початок на стор. 1)

2008). За цю роботу (розшук архівних матеріалів, упорядку-
вання, опрацювання) автори заслуговують вдячності.

У збірнику представлено біографічні довідки і про меди-
ків, які в боях з большевицькими окупантами загинули в ря-
дах УПА. Це 8 студентів-медиків, одна медсестра та 18 ліка-
рів. Згадано і двох лікарів, позбавлених життя гестапо підчас 
німецької окупації України 1941-1944 років.

Широко представлена жорстока розправа 30-х років з нау-
ковцями України у підручнику О.М. Голяченка і Я.В. Ганіт-
кевича «Історія медицини» [Тернопіль, 2004], в якому згадані 
серед 1111 розстріляних на Соловках українські професори-
медики В. Підгаєцький, В. Удовенко, доктор медицини В. Кру-
шельницький.

На жаль, невідомо, скільтки студентів-медиків було серед 
героїв Крут, скільки полягло се ред борців Холодного Яру. 
Медики не покидали борців Небесної Сотні, захисників Єв-
ромайдану, не покидають сучасних борців за збереження 
держаної цілісності наших земель.

Щоб не повторилися минулі і припинилися запрограмо-
вані Росією сучасні події в Україні, будьмо пильними, єднай-
мося, де б ми не жили, де б ми не заробляли на хліб. Будучи 
вірними Клятві Гіппократа, БУДЬМО УКРАЇНЦЯМИ.

Академік Любомир ПИРІГ,
Почесний президент СФУЛТ

Організація у Львові Центру трансплантації кісткового 
мозку/стовбурових гемопоетичних клітин (ТСГК) для 

дорослих хворих гематологічного профілю була передбачена 
державною програмою «Здоров’я-2020: український вимір» 
на період 2013-2020 років, – сказав у розмові із редактором 
«НЗ» директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної 
медицини НАМН України», академік АНВОУ, професор Ва-
силь Новак. – Цією програмою передбачалася організація 6-ти 
центрів трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин 
та референс-лабораторій тканинного типування, регіональних 
лікувально-діагностичних гематологічних центрів у Донецьку, 
Одесі, Харкові, Черкасах, Києві та Львові. Для надання в 
Україні високоспеціалізованої лікувально-діагностичної ме-
дичної допомоги хворим із злоякісними хворобами крові, 
кровотворної та лімфоїдної систем та підвищення її ефектив-
ності були передбачені в держбюджеті і кошти. Вартість ство-
рення типового Центру ТСГК та його функціонування складає 
47 млн. грн. Ще у 2013 році Постановою Кабінету Міністрів 
України № 402 від 5 червня наш Інститут патології крові та 
трансфузійної медицини Національної академії медичних наук 
України було офіційно внесено до переліку державних та ко-
мунальних закладів охорони здоров’я, які мають право про-
вадити діяльність, пов’язану із трансплантацією органів та 
інших анатомічних частин людини.На підставі цього було 
прийнято Постанову бюро Президії НАМН України «Метод 
трансплантації гемостатичних стовбурових клітин та перспек-
тиви його розвитку в НАМН України» від 12.11.2015 р. № 11 
та відповідні накази вже по нашому інституту щодо створен-
ня центру.

На запитання про те, якими будуть основні напрямки ді-
яльності новоствореного Центру, професор В. Новак відповів: 
«У Центрі проводитиметься сепарація, кріоконсервування, 
зберігання і трансплантація СГК, високодозова хіміотерапія, 
після трансплантаційний супровід, а також організація об-
ліку, паспортизації та диспансеризації гематологічних та інших 
хворих, які потребують трансплантації СГК. Здійснювати-
меться організаційно-методична, консультативна допомога 
лікувальним установам та закладам з питань трансплантації 
СГК, впровадження сучасних методів лікування захворювань 
крові, кровотворної та лімфоїдної систем, розпрацювання 
клінічних протоколів, настанов тощо».

Впродовж нашої подальшої розмови професор В.Новак 
розповів про те, як сьогодні виглядає ситуація із трансплан-
тацією кісткового мозку в Україні та за кордоном. В теперіш-
ній час в Україні впродовж року автотрансплантації потребу-
ють від 1000 до 1200 пацієнтів, а роблять її лише 80-85 хворим. 
Ще гірша ситуація із алотрансплантацією, якої потребують 
400-500 хворих, а отримують менше ніж 20 осіб. Водночас, 
за даними ЕВМТ в Європі у 2015 році проведено 29 261 трансп-
лантацію СГК, зокрема алогенних 12 029 та аутологічних 
17 202. Якщо говорити про трансплантаційну активність в 
окремих країнах Європи, то бачимо наступне: впродовж року 
більше 400 трансплантацій виконують в таких країнах як 
Швеція, Фінляндія, Франція, Іспанія, Німеччина, Італія; від 
201 до 400 в Португалії, Англії, країнах Прибалтики; у Поль-
щі, Чехії, Туреччині, Греції – 51-200. Україна, Білорусія, Бол-
гарія – це ті країни де трансплантаційна активність становить 
від 0 до 50 операцій протягом року. Ці втручання проводять 
у Києві в одному центрі для дорослих та у 2 для дітей.

Вартість автологічної трансплантації в Україні становить 
150-200 тис. грн., а за кордоном – 40-60 тис. доларів США, а 
алогенної, відповідно 500-600 тис. грн. та 180-250 тис. до-
ларів США. За 2008-2015 роки для проведення за рубежем 
трансплантацій з держбюджету України виділено кошти лише 
на 20 відсотків від потреби.

 «Хочу наголосити на тому, – сказав професор В. Новак, – 
що створення в Україні тільки одного, подібного до нашого, 

Центру еквівалентне затратам держави на 10 проведених за 
границею алогенних трансплантацій».

Долучившись до розмови, керівник новоствореного Цент-
ру кандидат медичних наук Орест Тушницький розповів, що 
у Центрі працюватиме 6 лікарів, у ньому є 3 бокси для дов-
готривалого перебування пацієнтів, кімната для роботи з СГК 
після сепарації та зберігання їх при низькій температурі (-80 0С), 
операційна для сепарації клітин крові. Придбано обладнання 
для підготовки хворого до трансплантації, заготівлі та кріо-
консервування СГК та компонентів крові, для проведення як 
самої трансплантації, так і після- трансплантаційного періоду.

Наші співрозмовники повідомили,що спонсорами ство-
рення Центру виступила низка клубів Ротарі, які передали 
для цієї мети апаратури та устаткування на суму 46 тис. до-
ларів США – німецький «Вайнхайм», австралійський «Сідней-
Холрой», Ротарі клуби «Львів» та «Львів-Ратуша» за що вони 
їм сердечно вдячні.

Створено робочу групу для обміну досвідом, яка відвіда-
ла відділення трансплантації кісткового мозку у Національній 
дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ», Київський 
центр трансплантації кісткового мозку та університетську 
клініку гематології та трансплантації кісткового мозку у Люб-
ліні (Польща). Досягнуто домовленості про проходження 
працівниками Центру стажування на цих базах. 

 Цією публікацією хотілося б не лише інформувати ме-
дичну громадськість про таку непересічну подію, а й глянути 
на неї ширше – з точки зору її суспільної значимості. З метою 
створення у Львові вказаного трансплантаційного центру 
було проявлено активну ініціативу та докладено значних зусиль 
з боку відомого вченого, академіка АНВОУ, професора Васи-
ля Новака та очолюваного ним колективу ДУ «Інститут пато-
логії крові та трансфузійної медицини НАМНУ». На тлі скрут-
них умов, в яких знаходиться сьогодні вітчизняна медицина, 
з врахуванням надзвичайно гострої, життєво необхідної пот-
реби у трансплантації СГК багатьом сотням хворих, зроблене 
у Львові заслуговує високої оцінки суспільства. Нагадаємо, 
що йдеться про коштовне лікування, яке для більшості наших 
співвітчизників у зарубіжних клініках малодоступне. Приєм-
но відзначити, що керівником Центру став кандидат медичних 
наук Орест Тушницький – не лише талановитий молодий нау-
ковець, а й активний громадський діяч, член Головної управи 
УЛТ у Львові. Чудовий приклад львівських медиків засвідчує, 
що для активних та ініціативних людей немає неможливого. 
Він, безумовно, повинен бути підхоплений медиками різних 
спеціальностей, бо лише спільними зусиллями ми зможемо 
виправити становище у вітчизняній медицині і з честю ви-
конувати свій святий обов’язок щодо збереження життя та 
здоров’я нашого населення. 

Зеновій МАСНИЙ

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÖÅÍÒÐ ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÖ²¯ 
ÑÒÎÂÁÓÐÎÂÈÕ ÃÅÌÎÏÎÅÒÈ×ÍÈÕ ÊË²ÒÈÍ

Перша у світі спроба трансплантації кісткового мозку проведена у Львові у 1938 році.

Доктор О.Тушницький та професор В.Новак

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÓÂÀÃÀ ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌ ÊÀÐÄ²ÎËÎÃ²¯

Цьогоріч у Львові до Всесвітнього дня серця, який від-
значають 29 вересня, були приурочені дві непересіч-

ні події.
29-30 вересня вже п’ятнадцятий раз проводилася Україн-

ська кардіологічна школа імені М.Д.Стражеска «Стрес та 
серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучас-
них умовах України». Було представлено експертно-консуль-
тативний центр ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акаде-
міка М.Д.Стражеска» НАМН України», висвітлено питання 
кардіометаболічного ризику в умовах стресових ситуа цій та 
шляхи його подолання (професор О.І.Мітченко). Професор 
Ю.М.Сіренко виступив з доповідями на тему «Раціональна 
комбінована терапія – основа сучасного лікування артеріаль-
ної гіпертензії» та «Артеріальна гіпертензія при цукровому 
діабеті». Питання невідкладної кардіології у хворих з високим 
ризиком артеріального та венозного тромбозів висвітлив член-
кореспондент НАМНУ професор О.М.Пархоменко. Іннова-
ційні методики кардіохірургічних втручань представив кан-
дидат медичних наук С.А.Руденко. Професор Л.Г.Воронков 
присвятив свою доповідь фармакологічному лікуванню хво-
рих із хронічною серцевою недостатністю. Адаптовані клі-
нічні настанои щодо гострого коронарного синдрому без 
елевації сегмента ST представив професор В.О.Шумаков.

Не менш цікавим був і другий день роботи школи, присвя-
чений порушенням серцевого ритму та некоронарним захворю-
ванням серця, де з доповідями виступили професори О.С. Сичов 
та О.Г. Несукай, доктори медичних наук О.І. Іркін, О.О. Ха-
нюков, С.М. Кожухов, старші наукові співробітники О.І. Фро-
лов і О.М. Романова та завідувач лабораторією С.В. Лизогуб.

30 вересня наукову естафету підтримали учасники V Між-
народної науково-практичної конференції з дитячої кардіоло-
гії в рамках польсько-української школи дитячої кардіології 
«Дитяча кардіологія для всіх» за участі Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького, 
Державної установи «Інститут спадкової патології НАМН 
України», КЗ ЛОР Львівської обласної дитячої клінічної лі-
карні «ОХМАТДИТ», Департаменту охорони здоров’я Львів-
ської обласної державної адміністрації, Українського лікар-
ського товариства у Львові, Благодійного фонду «Сприяння 
розвитку хірургії немовлят», Фундації «Серце дитини». 

На конференції розглядалися питання порушень серцево-
го ритму, болю в грудній клітці та втрати свідомості у дітей, 
їх причини, діагностика та надання допомоги в амбулаторних 
умовах. Слухачі довідалися про сучасні методи та можливос-
ті інвазивної кардіології. Для батьків, діти яких мають кардіо-
логічні проблеми, були прочитані лекції з питань психологіч-
ної адаптації та можливостей фізичного навантаження дітей 
з вадами серця. Присутні мали змогу ознайомитись з роботою 
партнерської фундації «Serce dziecka». 

Участь у конференції взяли лікарі сімейної медицини, 
педіатри, дитячі кардіологи, кардіологи, лікарі функціональ-
ної діагностики, студенти медичного університет та батьки 
дітей з вродженими вадами серця.

Професор Андрій БАЗИЛЕВИЧ
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Під час 14-ї Міжнародної стоматологічної виставки 
Дентал-Україна та традиційного «Стоматологічного 

форуму», який проходив у Львові впродовж 2-4 листопада 
2016 року, відбулася Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Сучасні погляди на діагностику та лікування уражень 
твердих тканин зубів у дітей». Вона була присвячена 40-річчю 
заснування кафедри стоматології дитячого віку Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого. Організаторами конференції виступили ЛНМУ (ректор – 
академік Борис Зіменковський), українська Асоціація про-
філактичної та дитячої стоматології (президент – професор 
Лариса Хоменко (Київ)) та Львівський обласний осередок 
цієї Асоціації (голова – доцент Галина Солонько). Конферен-
ції, присвячені питанням стоматології дитячого віку та про-
філактики стоматологічних захворювань стали вже традицій-
ними для щорічного Стоматологічного форуму. 

Про велике зацікавлення спеціалістів питаннями, які роз-
глядались на конференції, засвідчує те, що зала львівського 
Палацу мистецтв, де вона відбувалась, була вщерть заповне-
ною. Участь в конференції взяли більше 200 спеціалістів, в 
тому числі завідувачі та працівники профільних кафедр усіх 
вітчизняних медичних університетів, практичні стоматологи-
педіатри із різних регіонів України, які працюють як у дер-
жавних, так і приватних стоматологічних закладах. Основним 
лектором та гостем конференції був провідний спеціаліст 
галузі професор Монті Дуггал (Monty Duggal) – керівник ка-
федри стоматології дитячого віку медичного університету в 
місті Лідс (Великобританія), який є паст-президентом ЄАПД, 
автором підручника , що став справжнім бестселером серед 
стоматологів-педіатрів світу. Були відомі науковці із Білорусі – 
завідувач профільної кафедри Мінського медичного універси-
тету, професор Т.Терехова та доцент цієї кафедри Н.Шаковець.

Із вітальним словом та розповіддю про історію розвитку 
кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ ім. Данила Га-
лицького до присутніх звернулася голова оргкомітету конфе-
ренції, Заслужений діяч науки та техніки України, Заслужений 
професор ЛНМУ, завідувач кафедри впродовж 1980-2012 ро-
ків Ніна Смоляр. Теплим словом було згадано засновницю 
кафедри – патріарха галицької стоматології, професора Лю-
бомиру Луцик. У своєму виступі професор Н.Смоляр окрес-
лила основні віхи зародження та розвитку львівської наукової 
школи дитячої стоматології. Розповідь була гарно ілюстрова-
на цікавим відеоматеріалом, архівними фото із життя кафедри.

Учасників конференції привітала Президент Асоціації 
профілактичної та дитячої стоматології України професор 

Лариса Хоменко, яка 
вказала на непере-
січне значення пері-
одичного проведен-
ня у Львові таких 
науково-практичних 
конференцій для об-
міну досвідом та 
ознайомлення ліка-
рів із новітніми ме-
тодиками лікування 
та профілактики 
основних стомато-
логічних захворю-
вань у дітей.

Про високий рі-
вень львівської на-
укової школи стома-
тології дитячого 
віку засвідчило на-
городження під час 
конференції відомої 
лікаря та науковця, 
голови ЛОО Асоціа-
ції профілактичної 

та дитячої стоматології, доцента кафедри стоматології дитя-
чого віку ЛНМУ ім. Данила Галицького Галини Солонько 
медаллю імені професора І.Й.Новика. Медаль, під гучні оплес-
ки зали, від імені Асоціації стоматологів України вручив її 
паст-президент доцент Мирон Угрин. 

Професор Монті Дуггал у своєму виступі висвітлив нові 
ендодонтичні горизонти у вирішенні дуже актуальної про-
блеми дитячої стоматології, якою є біологічне лікування травм 
постійних зубів із несформованими верхівками у дітей та 
підлітків. Він загострив увагу на тому, що пропоновані ним 
підходи до лікування є доступними і водночас набагато ефек-
тивнішими, ніж загально прийняті . Використання цих мето-
дик дозволить значно покращити прогноз лікування зубів 
після травм та попередити ускладнення, а також уникнути 
видалення травмованих зубів.

У іншій своїй доповіді британський науковець розповів 
про вирішення дилеми у виборі методу лікування такої по-
ширеної стоматологічної патології, якою є молярно-різцева 
гіпомінералізація та пов’язані з нею дефекти. Адже відомо, 
що діагностика та лікування некаріозних захворювань зубів 
у дітей є складним та важливим завданням у практиці дитя-
чого стоматолога.

 Імпонувала подача матеріалу у виступі англійського про-
фесора – доволі вільна та водночас академічно виважена, 
багато та детально ілюстрована, що викликало щире захо-
плення у аудиторії. Під час своїх лекцій Монті Дуггал, який 
за походженням є індусом, навіть продемонстрував цікаві 
прозірки індійських краєвидів та запросив відвідати Індію.

Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей рес-
публіки Білорусь, а також ефективність профілактики та лі-
кування цієї патології у дітей раннього віку – такими були 
теми доповідей професора Т.Терехової та доцента Н.Шаковець. 
Вони відзначили наявні тенденції у динаміці основних по-
казників карієсу у дітей, поділились досвідом етіопатогене-
тично обумовленої його профілактики, а також надали реко-
мендації щодо лікування та профілактики карієсу у дітей 
раннього віку, що є важливим завданням не лише дитячої 
стоматології, але і педіатрії. 

 Професор Н.Савичук та 
доцент І.Трубка (Київ) у своїй 
доповіді представили обґрун-
тування заходів щодо поперед-
ження виникнення карієсу зу-
бів та захворювань тканин 
пародонту у дітей шкільного 
віку, які дозволять досягати по-
зитивних змін стоматологічно-
го здоров’я дитячого населен-
ня, надали рекомендації щодо 
підбору засобів гігієни ротової порожнини для дітей із різним 
стоматологічним статусом.

 Про консервативні підходи в лікуванні карієсу зубів та 
його ускладнень у дітей розповіла провідний спеціаліст га-
лузі професор Н.Біденко( співавторами представленої допо-
віді були професори Л.Хоменко та О.Остапко, доцент Г.Со-
роченко; Київ).

Професор Монті Дуггал серед групи українських колег

Сучасні європейські підходи до діагностики чинників 
ризику виникнення карієсу зубів та їх оцінки були представ-
лені професорами Н.Смоляр та Е. Безвушко і доцентом Н. Чух-
рай і викликали велике зацікавлення. 

 Глибоко аргументовані оптимальні підходи до лікування 
глибоких каріозних уражень тимчасових зубів у дітей подали 
у своєму виступі доцент Г.Солонько та О.Гринишин. Увага 
присутніх була акцентована на можливості та необхідності 
лікування цієї патології. Авторами представлені різні мето-
дики лікування та обґрунтування їх вибору, адже, на жаль, 
часто зустрічаються ускладнення при лікуванні глибокого 
карієсу тимчасових зубів. Було підкреслено, що своєчасне та 
успішне лікування глибокого карієсу тимчасових зубів – ефек-
тивний засіб попередження виникнення різноманітних усклад-
нень та захворювань не лише зубо-щелепової системи, а й 
інших систем та органів як в дитячому віці, так і у дорослих. 
Саме тому, наголосила Г.Солонько, стоматологія дитячого ві-
ку є вагомим сегментом всієї превентивної медицини.

 Весь перебіг конференції, обговорення виступів та жваві 
дискусії в кулуарах засвідчили про доволі амбіційні плани 
підняття вітчизняної профілактичної та дитячої стоматології 
до рівня світових стандартів.

Зеновій МАСНИЙ 
(Фото надано оргкомітетом)
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Доцент З. Пришко, д-р М. Долгова, доцент Г. Солонько, 
професор Монті Дуггал, д-р Н.Пономарьова, д-р М. Матерна

Професор Н. Смоляр, доцент М. Угрин, 
професор О. Деньга (Одеса), 
професор Н. Савичук (Київ)

Доцент Г. Солонько

За даними ВООЗ анемія спостерігається у 10% населен-
ня Європи. Вона характеризується зменшенням кон-

центрації гемоглобіну (<130 г / л у чоловіків і <120 г/л у жінок) 
і еритроцитів (<4,0×1012 / л у чоловіків і <3,7×1012 у жінок). З 
проблемою анемії зустрічаються не тільки гематологи, а й 
фахівці багатьох інших галузей медицини. 

Однією з найбільш вразливих до розвитку анемії категорій 
є особи поважного віку. За різними даними, у літніх хворих, 
що знаходяться в стаціонарі, частота анемій сягає 36-80%, а 
серед тих, що отримують лікування амбулаторно – 8-14%. 
Встановлено чіткий взаємозв’язок між наявністю анемії і 
зниженням когнітивних функцій у людей поважного віку: у 
55,6% чоловіків з анемією і 34,4% без анемії відповідно, а 
серед жінок відповідно у 47,5 і 40,1%. 

Згідно з даними реєстру National Heart Care Project (США), 
серед хворих старших за 65 років з серцевою недостатністю 
(СН) (№=50405) анемічний синдром спостерігався у 61% чо-
ловіків і 52% жінок. Рівень смертності в популяції пацієнтів 
з СН і анемією в 4 рази перевищував аналогічний параметр 
в популяції хворих, у яких реєструвалася лише СН. 

В залежності від механізму розвитку виділяють анемії 
гострі і хронічні постгеморагічні, анемії на тлі порушення 
еритропоезу і анемії в результаті підвищеного руйнування 
еритроцитів (вроджені та набуті гемолітичні).

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) – це клініко-гематологічний 
синдром, що характеризується зниженням концентрації ге-
моглобіну в крові у результаті дефіциту заліза. За даними 
ВООЗ ЗДА – одна з найбільш поширених форм анемій. Близь-

ко 90% випадків анемії у вагітних припадає саме на ЗДА. 
Причинами ЗДА є хронічні крововтрати, недостатнє спожи-
вання їжі із значним вмістом заліза, порушення його всмок-
тування в кишківнику, а також фізіологічні стани, які зумов-
люють підвищену фізіологічну потребу організму в залізі 
(вагітність, підлітковий вік і ін.). 

Фізіологічні втрати заліза становлять 1,5-2 мг на добу. 
Додаткові крововтрати (на рівні 0,5-1 мг заліза в добу) по-
ступово провадять до зниження запасів депонованого заліза, 
а потім – до латентного залізодефіциту і ЗДА.

Тому особливу увагу клініцистам слід звертати на стани, 
що передують ЗДА (зниження рівню феритину плазми крові – 
білку, що сприяє депонуванню заліза в організмі, до менш як 
100 мкг л, насичення (сатурація) трансферину залізом <30% 
при підвищенні рівню трансферину).

Хронічні крововтрати спостерігаються на тлі ураження 
шлунково-кишкового тракту: при рефлюкс-езофагіті, виразці 
шлунку і 12-палої кишки, ерозивному гастриті, неспецифіч-
ному виразковому коліті, хворобі Крона, дивертикульозі товс-
тої кишки, геморої, злоякісних новоутворах); при маткових 
кровотечах і рясних менструаціях; носових кровотечах при 
геморагічних діатезах; при ниркових кровотечах при сечо-
кам’яній хворобі або пухлини нирок; при ятрогенних крово-
втратах (у людей, що часто є донорами крові).

Аліментарна нестача заліза, як правило, розвивається у 
пацієнтів, які не вживають продукти, багаті на залізо (веге-
таріанці, вегани), а також у немовлят при дефіциті заліза у 
матері.

Порушення всмоктування аліментарного заліза виникає 
на тлі порушення функції тонкого кишечника. Воно спосте-
рігається при ентериті, целіакії, синдромі мальабсорбції, 
синдромі сліпої кишкової петлі, резекції тонкого кишечника. 

Підвищена потреба в залізі відзначається під час вагіт-
ності, лактації, інтенсивного росту. Цим зумовлена необхід-
ність призначення препаратів заліза для профілактики ЗДА 
вагітним, годуючим матерям і підліткам. ЗДА може розви-
нутися і внаслідок збільшеної потреби в залізі після лікуван-
ня макроцитарної анемії вітаміном В12.

ЗДА проявляється у вигляді клінічних синдромів, не всі з 
яких є специфічними для цієї хвороби, але вони дають змогу 
запідозрити ЗДА і є підставою для проведення загального 
аналізу крові, вмісту сироваткового заліза і сатурації транс-
ферину. У пацієнтів спостерігаються загальна слабкість, не-
здужання, часті запаморочення, зниження працездатності і 
когнітивних функцій, дратівливість, які зумовлені гіпоксією 
головного мозку внаслідок дефіциту заліза. Для ЗДА харак-
терні задишка, серцебиття, порушення роботи серця через 
недостатню оксигенацію серцевого м’яза, а також сидеропе-
нічний синдром. Останній пов’язаний з дефіцитом тканин-
ного заліза і проявляється різними трофічними порушеннями 
(сухістю і тріщинами шкіри, ангулярним стоматитом, витон-
ченням і ламкістю нігтів, атрофічним глоситом та езофагітом 
і/або гастритом, м’язевою слабкістю). Сідеропенічний синд-
ром є специфічним для ЗДА. 
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У пацієнтів з важкою анемією може спостерігатися спо-
творення смаку і запаху: з’являється бажання їсти крейду, 
глину, вдихати запах вихлопних газів. 

Для лікування ЗДА недостатньо лише дієти з високим 
вмістом заліза. Максимальна його кількість, що може всмок-
туватися з їжі, становить лише 1,5-2 мг на добу (із залізо-
вмісних препаратів вона в 15-20 разів більше). 

Основою лікування ЗДА є препарати заліза, переважно 
пероральні. До гемотрансфузій при ЗДА вдаються лише у 
крайніх випадках (порушення гемодинаміки, що становлять 
загрозу для життя, необхідність оперативного втручання за 
життєвими показами).

Середньодобова доза елементарного заліза для прийому 
внутрішньо повинна становити 100-300 мг. Серед солей дво-
валентного заліза найкраще всмоктується сульфат. Аскорбі-
нова, бурштинова та інші органічні кислоти покращують 
всмоктування заліза. 

Парентеральне введення препаратів заліза показане при 
ЗДА, що пов’язана з порушенням всмоктування заліза в киш-
ківнику; необхідності швидкого насичення організму залізом; 
непереносимості пероральних препаратів заліза. Існує ряд 
протипоказів до парентеральної ферротерапіі: активні гепа-
тити, бронхоспазм, інфекційні та запальні процеси різної 
локалізації, сидероахрестична анемія (з явищами гемосиде-
розу печінки, серця, наднирників). Слід попередити пацієнтів 

про забарвлення калу в чорний колір і можливі побічні ефек-
ти, пов’язані із застосуванням препаратів заліза: металевий 
присмак у роті, порушення апетиту, нудоту, блювоту, закрепи, 
проноси.

Що стосується дієти при ЗДА, то у раціон рекомендовано 
включати м’ясо (особливо яловичину), а також овочі, фрукти, 
ягоди, соки, морси, у складі яких містяться аскорбінова кис-
лота і фруктоза, що сприяють поліпшенню всмоктування за-
ліза. Відповідно, слід зменшити споживання продуктів, що 
уповільнюють його всмоктування – крупи, чаю та кави.

Згідно з новим уніфікованим клінічним протоколом по 
лікуванню ЗДА (МОЗ України 2.11.2015 року), терапевтична 
стратегія при ЗДА, включає: виявлення і ліквідацію джерела 
крововтрати (окрім менструальних кровотеч); призначення 
препаратів заліза (перевага надається пероральним препара-
там двовалентного заліза). Дієтичні добавки, полівітамінні 
та мінеральні комплекси у лікуванні ЗДА не застосовуються.

Одним з ефективних препаратів заліза є Сорбіфер Дурулес. 
Одна таблетка препарату містить 320 мг безводного сульфату 
заліза (що відповідає 100 мг елементарного заліза) і 60 мг 
аскорбінової кислоти, яка сприяє кращому всмоктуванню за-
ліза. При цьому забезпечується повільне вивільнення іонів 
заліза з інертної матриці, що знижує ризик побічних ефектів 
і значно покращує переносимість препарату.

Ефективність та безпечність препарату Сорбіфер Дурулес 
підтверджуються успішним досвідом його застосування в 
лікуванні ЗДА протягом тривалого періоду. Згідно багаторіч-
них спостережень вже через 3-4 тижні застосування препа-
рату рівень гемоглобіну в крові досягає нормальних значень. 

У важких випадках цей показник нормалізується через 6-8 тиж-
нів. При призначенні адекватної дози препарату (в середньому 
200 мг/добу) на 7-10-й день в аналізі крові спостерігається 
ретикулоцитарний криз (підвищення кількості ретикулоцитів 
у крові в 2-10 разів у порівнянні з вихідним), що є показником 
хорошої регенерації червоного кісткового мозку.

Важливо проводити підтримуючу терапію препаратом 
Сорбіфер Дурулес після нормалізації рівню гемоглобіну в 
крові, під обов’язковим контролем вмісту сироваткового за-
ліза.

Для лікування ЗДА у дорослих і дітей старших 12-ти ро-
ків Сорбіфер Дурулес рекомендують приймати по 1 таблетці 
(100 мг) 2 р/добу. З метою профілактики ЗДА у цих хворих 
препарат призначають по 1 таблетці (100 мг) 1 р/добу. Три-
валість терапії визначається індивідуально. 

Обачливість щодо анемічного синдрому та проведення 
загального аналізу крові при першому зверненні пацієнта 
дають змогу своєчасно діагностувати ЗДА/залізодефіцитний 
стан і призначити адекватну терапію, яка відповідно до су-
часних уявлень базується на використанні препаратів заліза 
і дотриманні принципів раціонального харчування.

Вікторія ПРИХОДЬКО,
професор кафедри терапії та геріартрії 
Національної академії післядипломної 

освіти ім. П. Шупика, доктор медичних наук 

Друкується скорочено. 
Повна версія в газеті “Здоров’я України” 10/2016. 
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Достеменно відомо, що незалежно від терміну вагіт-
ності алкоголь швидко долає плацентарний бар’єр, а 

його концентрація в крові плода відповідає такій в крові ма-
тері. Проникнувши в організм плода, алкоголь тривалий час 
циркулює в крові та тканинах ембріона та плода в незмінно-
му вигляді, оскільки не відбувається його руйнування в пе-
чінці. Це зумовлено відсутністю або недостатньою кількістю 
відповідних ферментів, які починають вироблятися печінкою 
плоду лише в другій половині вагітності. Протягом перших 
років життя дитини цих ферментів виробляється теж мало.

Алкоголь, проникаючи в клітини ембріона-плода, пригні-
чує в них синтез ДНК та РНК і, відповідно, синтез білка. Він 
також зумовлює дефіцит вітамінів та порушує обмін речовин. 
Численні точки, на які впливає ФАСП включають в себе ран-
ні ембріональні гени – Рах6, Otx 6, Sox 3 та NCAM, TBX5, 
VAX, окислювальний стрес, зміни апоптозу,епігенетичні ефек-
ти на гістони та ДНК, порушення механізмів клітинної адге-
зії, наприклад, молекули L1 та зв’язування, змінена відповідь 
на трофічні фактори: IGF, NGF , нейротрансмітерна система: 
глутамат; серотонін; порушеннями розвитку глії та міграції, 
порушення мієлінізації.

Мозок, що розвивається, є найбільш вразливою до прена-
тального впливу алкоголю структурою !

Характер наслідків алкогольного впливу на плід залежить 
від багатьох причин: дози алкоголю, способу вживання (часте 
чи хронічне), вживання алкоголю в підлітковому віці, генетич-
них особливостей, синергічних реакцій на інші ліки, взає мо-
зв’язку із змінами в харчуванні. 

Наукові дослідження свідчать, що щоденне вживання вагіт-
ною жінкою 30 грамів спирту (або інших алкогольних напоїв 
в перерахунку на спирт) значно підвищує ризик виникнення 
ФАС. Слід зазначити, що інколи цей синдром зустрічається 
й у дітей тих жінок, які вживали 3-5 грамів спирту на добу.

Не існує єдиної безпечної дози, оскільки шкідливість алко-
голю також залежить від особливостей жіночого організму!

Особливе значення в патогенезі ФАС мають різноманітні 
патологічні зміни в плаценті. Доведеним є той факт, що в 
умовах хронічної алкогольної інтоксикації відбувається зни-
ження маси плаценти та плодо-плацентарного коефіцієнту, 
виникають білі інфаркти плаценти, утворюються тромби. 
Результатом цих деструктивних змін в плаценті є порушення 
її основних функцій, розвиток фетоплацентарної недостат-
ності, гіпоксія та гіпотрофія плоду.

Клінічна картина ФАС
Більшість проявів ФАС є вторинними наслідками дії ал-

коголю на розвиток мозку!
Сучасні дослідження доводять, що нервово-поведінкові 

порушення, такі як відставання у розумовому і мовному роз-
витку, нездатність сформувати прості соціальні навички, асо-
ційовані з пренатальним впливом алкоголю, можуть виника-
ти без наявності характерних для ФАС рис обличчя. Такі діти 
важко пристосовуються до нового оточення, не розуміють 
загальноприйнятих норм поведінки. Порушення пам’яті та 
нездатність до концентрації уваги спричиняють дратівливість, 
розгубленість, агресивність, депресію тощо. Ці діти потребу-
ють навчання за спеціальними програмами.

Таким чином, головними клінічними ознаками ФАС вва-
жають невідповідність зросту та розвитку дітей до їх віку в 
поєднанні з черепно-мозковими аномаліями, вадами кінцівок. 
Існує чітка залежність між масою, зростом та окружністю 
голови дітей при народженні та впливом алкоголю під час 
перших 2-х місяців вагітності. Затримка росту починається 
ще в період внутрішньоутробного життя і стає особливо поміт-
ною в перші місяці й роки після народження. Кожна друга-

третя дитина, яка страждає на ФАС, має вади серця (дефекти 
міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок, відкриту 
артеріальну протоку, аплазію чи гіпоплазію легеневої артерії). 
Зазвичай в перші дні після народження у дітей з ФАС спо-
стерігається тремор, порушення сну, підвищена дратівливість, 
моторна дискоординація, м’язова гіпотонія. Деякі вчені трак-
тують ці симптоми як неонатальний синдром відміни алко-
голю. Протягом першої доби до зазначених симптомів може 
приєднатися судомний синдром та дихальна недостатність. 

Крім тератогенного впливу алкоголь має й фетотоксичний 
ефект. Свідченням цього є відставання у розвитку плода й 
новонародженого, порушення процесів адаптації новонаро-
джених в ранньому неонатальному періоді, високий ступінь 
їх захворюваності. Перинатальна смертність дітей, чиї матері 
регулярно вживали алкоголь під час вагітності, може сягати 
17-21%. Причинами перинатальної смертності при ФАСП в 
основному є гіпоксія плоду, асфіксія, гіпотрофія та функціо-
нальна незрілість, наявність вроджених вад розвитку, несу-
місних із життям.

Думка про клінічний алкоголізм матері як про обов’язкову 
умову формування ФАС – неоднозначна. Вважається, що вжи-
вання будь-якої кількості алкоголю під час вагітності з висо-
кою ймовірністю призводить до розвитку патології плоду. 

Через певні труднощі в діагностиці, діти з ФАС та ФАСП, 
як той «служка багатьох» Труффальдіно із Бергамо, є пацієнта-
ми численних лікарів – неврологів, психіатрів (затримка мов-
ного, пізнавального розвитку, порушення соціальної адапта-
ції), ендокринологів (відстають у масі та зрості), кардіологів 
(оскільки мають вроджені вади серця); часто позбавлені бать-
ківської опіки та виховуються у дитячих будинках, інтернатах. 
Безперечно, добре було б мати «диригента» такого «лікарсь-
кого оркестру», щоб звучав він злагоджено та гармонійно. А 
радше варто мати мультидисциплінарну команду.

Систематичне стажування лікарів (насамперед, медичних 
генетиків і неонатологів) у Рівненській, Хмельницькій, Хер-
сонській, Волинській областях сприяло покращанню діагнос-
тики ФАС. Уражені алкоголем діти розпізнаються вже в пе-
ріоді новонародженості, хоча в більшості країн світу цей 
діагноз встановлюється значно пізніше. Це означає, що такі 
діти мають шанс отримувати необхідну їм ранню допомогу. 
Адже доведено, що раннє втручання за спеціальними про-
грамами має позитивний вплив на їх розвиток. З цією метою 
спільно з університетом Еморі (США) проводиться навчання 
психологів і впроваджуються сучасні методики діагностики 
і корекції порушень розвитку у Рівненському та Хмельниць-
кому обласних медико-генетичних центрах. Співпраця з Львів-

ським національним медичним університетом імені Данила 
Галицького, координована професором Ю.С. Коржинським, 
дозволяє поширити навчання лікарів з питань вроджених вад 
розвитку, зокрема ФАС, в інших областях України.

Лікування та профілактика ФАСП
 Лікування та профілактика ФАСП є актуальним питанням 

сучасної медицини. Адже тривалі дослідження не дали по-
зитивної відповіді на питання, чим можна допомогти дитині, 
яка зазнала руйнівного впливу алкоголю ще в материнській 
утробі. Цілком зрозуміло, що розроблені принципи етапного 
лікування хронічного алкоголізму не можуть застосовувати-
ся для лікування алкогольної інтоксикації у вагітних жінок.

Навіть 100 грамів пива щодня, спожитих вагітною жінкою, 
вже становлять небезпеку для плоду. Тому рекомендації ліка-
рів є категоричними – алкоголь під час вагітності необхідно 
цілковито виключити. А ще краще припинити вживання спирт-
них напоїв ще до початку вагітності.

Основою запобігання ФАСП є скринінг всіх жінок діто-
родного віку, спрямований на виявлення ризику впливу алко-
голю на плід. Скринінг дозволяє виявити тих, хто перебуває 
в групі ризику, а потім використовувати відповідні методи 
консультування для зменшення або припинення вживання 
алкоголю до зачаття. 

Жінкам, залежним від алкоголю, слід рекомендувати спе-
ціалізоване лікування. Для жінок, що знаходяться в зоні ри-
зику, доцільно використовувати короткострокові втручання. 

Лікарі, як правило, не вважають, що вони повинні якимось 
чином зачіпати в розмові з пацієнтками питання вживання 
алкоголю. Однак, багато фахівців зустрічаються в своїй прак-
тиці із значним числом жінок дітородного віку, а питання 
здоров’я жінки і її дитини займають значне місце в їх роботі. 

Міжнародні дослідження (у тому числі ті, які проводять-
ся у Рівненській і Хмельницькій областях [93% жінок відпо-
віли ствердно на запитання про те, чи вони взагалі у своєму 
житті вживали алкоголь. З них: 55% повідомили про вживан-
ня алкоголю протягом місяця на час зачаття; 46% повідомили, 
що вживали алкоголь під час вагітності; 9% повідомили, що 
вживали 3 і більше порцій алкоголю за раз. (1 порція алкого-
лю = 25 мл горілки або 125 мл сухого вина)] у співпраці з 
університетами США-Каліфорнії (Сан-Дієго і Девіс), Еморі 
(Атланта), Індіани під егідою Національного інституту з до-
слідження алкоголю і алкоголізму США) свідчать, що покра-
щання мікронутрієнтного (вітаміни, мікроелементи) складу 
харчування жінки до настання вагітності і під час вагітності 
може допомогти нівелювати негативний вплив алкоголю на 
внутрішньоутробний розвиток дитини. 

Підготовлено Рівненським та Хмельницьким ОМГЦ та 
ОМНІ-центром. Редактори Н. Зимак-Закутня та Л. Євтушок

(Продовження. Початок див. №10 за 2016 рік)

«ÇÀË²ÇÎÄÅÔ²ÖÈÒÍÀ ÀÍÅÌ²ß Ó 
ÏÐÀÊÒÈÖ² Ñ²ÌÅÉÍÎÃÎ Ë²ÊÀÐß»

(Закінчення. Початок на стор. 3)

Продовження у наступному числі «Народного здоров’я»

17 листопада – Всесвітній день недоношених дітей 

Надія для недоношених дітей
Щороку в Європі народжується близько 25 тис. недоношених дітей і при цьому ризик смертності або отримання 

серйозних мозкових ушкоджень становить 25%. Сьогодні неонатологи вже добре справляються з проблемами 
дихання, але до цього часу нема достатньо засобів, щоб захистити мозок. Зараз у Мілані та Копенгагені випро-
бовують новий пристрій для зниження ризиків пошкодження головного мозку. Прототип такого пристрою розро-
били вчені Європейського дослідницького проекту BadyLux. У розробці цього проекту співпрацювали 9 універси-
тетів та лікарень Європи. Це обладнання може визначати кисневу недостатність та кровопостачання мозку. 
Перші клінічні тести здійснюють на доношених дітях, при цьому детально пояснюючи новий метод батькам. Дуже 
важливим є те, що цей метод не є інвазійним. Суть роботи приладу, який кріпиться на голові немовляти, полягає 
у випромінюванні світла двома датчиками. Доведена абсолютна безпека цього методу для новонароджених. 
Оптичний пристрій дозволяє дуже точно виміряти рівень кисню та крові , що надходить до мозку. 

Ця технологія доповнює метод магнітної резонансної томографії. Вона надає ту ж інформацію, але є набага-
то компактнішою, дешевшою,а також її легше встановити біля колиски немовляти. Дослідники сподіваються, що 
цей проект дасть можливість за 3-5 років вивести цей пристрій на ринок та забезпечити лікарні Європи та світу 
обладнанням, яке допоможе ретельно пильнувати за станом недоношених дітей. Результати клінічних досліджень 
повинні стати відомим за декілька місяців.

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

(Закінчення. Початок див. №10 за 2016 рік)

У 1944 році Катерина, разом із братом Йосипом, дістали-
ся до Львова, де брат відновлюється на навчання у політех-
ніку, а Катерина поступає на лікувальний факультет медич-
ного інституту. Для того, щоб вижити, вже з першого курсу 
влаштувалась на роботу секретарем у деканаті. Займалась у 
науковому гуртку з акушерства-гінекології.

У 1949 році на відмінно склала випускні іспити і одержала 
диплом лікаря. Одразу ж після випускних іспитів тоді були 
екзамени і в аспірантуру. Теж складає їх на відмінно і єдина 
із 7 претендентів поступає в аспірантуру на кафедру патоло-
гічної фізіології до професора Івана Федорова – представни-
ка ленінградської школи, учня відомого біохіміка Е.Лондона. 
Дуже багато у науковій роботі їй допомагає доцент Віктор 
Безуглов, представник харківської школи патофізіологів, кот-
рий деякий час, після від’їзду проф. І.Г.Федорова на роботу 
в Китай, завідував кафедрою патфізіології.

У 1951 році Катерина одружилася із аспірантом цієї ж 
кафедри Віталієм Западнюком, а у 1952 році у них народився 
син Богдан. 

У 1953-му році Катерина Андріївна блискуче захищає 
кандидатську дисертацію «Вплив сильного збудження та над-
граничного гальмування на виникнення та перебіг запалення». 
Асистентом кафедри патологічної фізіології працювала з 1952 
по 1964 рік. 

У 1964 році, разом з чоловіком, котрий обійняв посаду 
завідувача лабораторією фармакології Інституту геронтології 
АМН СРСР, переїжджає в Київ. Здавалось би,що Катерині 
Андріївні всміхається доля – її учитель, професор І.Г.Федоров 
на той час уже завідував організованою ним кафедрою клі-
нічної лабораторної діагностики (КЛД) у Київському інсти-
туті удосконалення лікарів (тепер Національна медична ака-
демія післядипломної освіти) і на кафедрі була вакансія 
асистента. Але склалося все гірше – 4 місяці «ходіння» до 
ректора інституту, довгі чекання в черзі під кабінетами… Ка-
терина Андріївна, котра звикла трудитися як пчілка, дуже 
важко психологічно переживала вимушене безробіття. Врещті, 
за рішучим наполяганням професора І.Г.Федорова, Катерину 
Андріївну таки прийняли асистентом на кафедру клінічної 
лабораторної діагностики Інституту удосконалення лікарів. 
Однак виникла досить велика трудність – інститут був Все-
союзний і курсанти приїжджали зі всього СРСР, тому викла-
дання велося виключно російською, якої Катерина Андріївна 
зовсім не вивчала, а заняття і лекції у Львові вела українською. 
Працює асистентом, а згодом і доцентом кафедри клінічної 
лабораторної діагностики і саме у цій галузі проявився її та-
лант вченого. Катерина Андріївна читала курс лекцій з пато-
логічної фізіології і клінічної біохімії для лікарів-курсантів 
різного профілю.

У 1968 році в сім’ї народився молодший син Андрій і 
труднощі переїзду почали забуватись. Взялася за виконання 
докторської, вирішивши продовжувати працювати над проб-
лемою патофізіологічного механізму виникнення судом. У 
1974 р. захистила докторську дисертацію «Матеріали про 
механізми судомної готовності». Атестат професора одержа-
ла в 1982 р.

З 1977 по 1983 рр. була членом спеціалізованої Вченої 
ради Київського інституту удосконалення лікарів по захисту 
докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 
«неврологія». Одночасно брала активну участь у роботі Київ-
ського товариства клінічної лабораторної діагностики. 

У 1982 році МОЗ України скерував Катерину Андріївну 
організовувати нову кафедру клінічної лабораторної діагнос-
тики у Львівському державному медичному інституті на фа-
культеті удосконалення лікарів і провізорів. На той час ліка-
рі-лаборанти Західних областей України через обмежене 
число місць на існуючих кафедрах не завжди могли стати 
слухачами курсів.

Довго вирішувала, чи знову переїжджати, тим більше, що 
залишала 14-річного сина. До того ж переїжджати треба було 
з паралізованою мамою. Коли врешті 3 грудня 1982 року при-
була до Львова, ректор Михайло Павловський вже чекав на 
неї у своєму кабінеті і тільки сказав: «Ну, на кінець!».

Приміщення для кафедри виділили у щойно зданій в експ-
луатацію 1000-ліжковій Львівській клінічній лікарні швидкої 
медичної допомоги. Катерина Андріївна практично з нуля 
налагоджує матеріальну основу кафедри, педагогічний процес 
та наукову роботу.

За короткий термін Катерині Андріївні вдалося згуртувати 
і навчити відмінний колектив викладачів. На початку існуван-
ня кафедри усі лекції для курсантів і викладачів читала вона 
сама. Професор Захарія була чудовим лектором, фундаменталь-
но готувалась до кожної лекції, просто і доступно доносила 
курсантам самі складні теми клінічної лабораторної діагнос-
тики. Крім цього, Катерина Андріївна систематично прово-
дила показові лабораторні заняття для викладачів кафедри. 

 Слід зазначити, що із 1982 року професор К.А.Захарія 
кожне своє відрядження до Москви «вибивала» у ВАКу СРСР 
спеціальність «клінічна лабораторна діагностика», але без-
результатно… З 1991 року «вибивання» продовжилося вже у 
ВАКу України. У теперішній час здійснилась мрія Катерини 
Андріївни і у переліку медичних спеціальностей на здобуття 
вченого ступеня кандидата і доктора медичних наук, (а з 2015 ро-
ку і біологічних наук) є спеціальність № 14.01.39 «клінічна 
лабораторна діагностика».

У період становлення кафедри важливим питанням було 
негайне забезпечення педагогічного процесу сучасною діа-
гностичною апаратурою, лабораторними столами, шафами, 

посудом, реактивами. Завдяки підтримці ректорату інституту 
і наполегливості завідувачки кафедрою, протягом короткого 
періоду часу до початку занять кафедра була забезпечена по-
трібною діагностичною і лабораторною апаратурою, що до-
зволило своєчасно, від січня 1983 р., в повному обсязі про-
водити лабораторні заняття з курсантами перших циклів. У 
процесі підготовки до педагогічного процесу було створено 
і придбано близько 400 таблиць і схем, виготовлено понад 
500 слайдів з різних розділів (гематології, клінічної біохімії, 
імунології, цитології, паразитології), створено музей мікроско-
пічних препаратів з гематології, онкології, запальних процесів, 
гельмінтології, малярії та ін. Було також розроблено інструк-
ції та налагоджені методики визначення клініко-діаґностичних 
показників. Як член експертно-консультативної комісії при 
МОЗ України професор К.А.Захарія брала участь у складан-
ні уніфікованої програми навчання для лікарів-лаборантів.

Одна зі специфік підготовки та вдосконалення фахівців, 
які працюють у діагностичних лабораторіях, полягає в тому, 
що близько 2/3 посад лікарів-лаборантів займають випускни-
ки біологічних факультетів університетів, яких у процесі на-
вчання не знайомлять із питанням етіології, патогенезу та 
клініки хвороб. Вони не обізнані з класифікацією захворювань, 
медичною термінологією. З огляду на це, викладачі кафедри 
змушені висвітлювати невідомі біологам питання медицини. 
Завданням педагогічного процесу на кафедрі було не тільки 
навчити курсантів методик лабораторних досліджень, але й 
прищепити навики клініко-лабораторно-діаґностичного мис-
лення в процесі діагностичної роботи, вміння проводити клі-
нічну оцінку результатів аналізів, обґрунтовувати висновки, 
оцінювати важкість метаболічних зрушень і патологічних 
процесів, встановлювати ефективність лікування, а не обмеж-
уватись простою інформацією цифрових даних аналізу біо-
матеріалу. Отже, кафедра почала готувати лікарів-лаборантів 
як спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики широ-
кого профілю.

Серед слухачів переважали мешканці Західних областей 
України, навчалися також лікарі-лаборанти з Молдови, рес-
публік Прибалтики, Білорусі, Середньої Азії, Далекого Сходу.

Наукову роботу працівники кафедри проводили не тільки 
самостійно, але й у комплексі з іншими кафедрами. Кафедра 
стала однією з кращих навчальних баз для лікарів-лаборантів 
України. Катерина Андріївна читала курс лекцій з клінічної 
лабораторної діагностики у Львівському медичному коледжі 
і була автором програми навчання з цієї дисципліни для ба-
калаврів, яка затверджена МОЗ України.

Науковий напрямок планових робіт кафедри з 1982 року 
полягав в опрацюванні та вивченні нових методів діагностики 
захворювань органів травлення (шлунка, підшлункової зало-
зи, жовчних шляхів). У цій галузі під керівництвом проф. К.За харії 
виконані й успішно захищені 2 кандидатські та одна доктор-
ська дисертації. Проводилися також наукові дослідження в 
галузі патології гемостазу. З цієї проблеми виконана одна 
кандидатська дисертація. Професор К.Захарія створила Львів-
ську наукову школу клінічної лабораторної діаґностики. За 
відносно короткий період існування кафедри підготувала нау-
ковців і багатьох спеціалістів, які працювали у практичній 
охороні здоров’я

Основні напрямки наукових досліджень професор Захарії – 
вивчення імунологічної реактивності, збудливості нервової 
системи, схильності організму до судомних нападів, вияснен-
ня механізмів порушення мозкового кровообігу і кисневого 
голодування, діагностика анемій, захворювання органів трав-
лення та ін. 

Разом із чоловіком – видатним українським фармакологом 
професором Віталієм Западнюком, та свекром – доктором 
ветеринарних наук, професором Гнатом Западнюком є спі-
вавтором відомої серед науковців-експериментаторів СРСР 
монографії «Лабораторные животные. Разведение, содержа-
ние, использование в эксперименте», котра витримала три 
перевидання (1962, 1974, 1983) і до сьогоднішнього часу є 
настільною книгою для працівників експериментальних біо-
логічних лабораторій України та країн СНД.

За час трудової діяльності Катериною Андріївною опуб-
ліковано близько 300 наукових робіт, вона є автором і співав-
тором вісьмох монографій, в тому числі двохтомної книжки 
«Руководство по клинической лабораторной диагностике», 
1982 р. (перевидання 1991 р.), взяла участь у створенні «Орфог-
рафічного словника українських медичних термінів» (29000 
термінів, 1993) і «Українсько-латинсько-англійського медич-
ного тлумачного словника» (33000 термінів, 1995). Є співав-
тором перекладу з польської на українську мову книги «Клі-
нічна біохімія», отримала 7 авторських свідоцтв на винаходи 
і один патент, надрукувала 25 методичних рекомендацій, роз-
робила 40 раціоналізаторських пропозицій в галузі клінічної 
лабораторної діагностики і одержала Почесну відзнаку «Ра-
ціоналізатор України», підготувала 6 кандидатів і одного док-
тора медичних наук. 

З 1982 р. по 1999 р. професор К.Захарія була Головою 
Львівського науково-практичного товариства клінічної лабо-
раторної діагностики і приклала чимало зусиль для покра-
щення його роботи. Вона також була членом Правління рес-
публіканського та Всесоюзного товариств лікарів-лаборантів, 
членом Президії Українського товариства клінічної лабора-
торної діагностики, членом редколегії журналу «Лаборатор-
на діагностика». 

Працювала завідуючою кафедрою до 1994 року, а потім 
професором кафедри до 1999 року. Деякий час, після перед-
часної смерті у 2000 році професора Я.М. Романишина, ка-
федрою завідував доктор медичних наук Богдан Дмитрович 

Луцик. Із вересня 1994 року асистентом кафедри була кандидат 
біологічних наук Любов Євгенівна Лаповець, За час роботи 
на кафедрі вона виконала і захистила докторську дисертацію 
і зараз завідує кафедрою. У теперішній час на кафедрі працює 
висококваліфікований педагогічний колектив, який сумлінним 
ставленням до роботи, працелюбністю здобув авторитет серед 
медиків Львова, Львівщини та усієї України.

У 1999 році Катерина Андріївна повернулася до Києва, 
влаштувалася на роботу в клініко-діагностичну лабораторію 
Київської міської клінічної лікарні №8, де і пропрацювала до 
останніх днів життя, своїм величезним професійним досвідом 
багато допомагаючи колективу клінічної лабораторії і всієї 
багатопрофільної лікарні у важких випадках діагностики хвороб. 

Допомагала у виконанні досліджень здобувачам наукових 
ступенів базових кафедр лікарні №8. Видала з колективом 
лікарні посібник для лікарів «Шляхи підвищення якості ла-
бораторних досліджень» (2005), цілу низку наукових статей. 

Померла Катерина Андріївна 1 серпня 2012 року на 86 ро-
ці життя. Перестало битися велике серце патріота України, 
відійшла ціла епоха. Професор К.Захарія – справжній вчений-
енциклопедист у галузі клінічної лабораторної діагностики, 
виховала плеяду кваліфікованих лікарів-лаборантів, котрі 
трудяться у всіх регіонах України. Самовіддана, щира, завжди 
готова допомогти співробітникам та колегам-лікарям, люди-
на високої наукової ерудиції та енциклопедичних знань, над-
звичайно працездатна, доброзичлива, енергійна, оптиміст, до 
останнього дня життя вона працювала в царині клінічної 
лабораторної діагностики з повною віддачею сил. Трудовий 
стаж Катерини Андріївни складає 67 років! Якнайкраще ха-
рактеризує прожите нею життя такий, записаний в її спогадах, 
вислів Катерини Андріївни: «Якщо хочеш принести користь 
своєму народові, недостатньо бути добрим фахівцем, треба 
рано вставати і через не можу, насилу працювати. Працювати 
і в праці відчути задоволення і необхідність. А коли сили 
тебе залишатимуть, поділись своїми здобутками і знаннями 
з молодими – гідними наступниками».

Похована Катерина Андріївна, згідно із заповітом, у рідно-
му селі Добрівляни.

Андрій ПЕТРУХ
Голова Львівської обласної організації Української асо-
ціації клінічної медицини та лабораторної діагностики 

Р.S. Як вже повідомлялось, 23 вересня ц.р. відбулася 
меморіальна конференція, присвячена пам’яті професора 
Катерини Захарії. Вона була організована колективом ка-
федри клінічної лабораторної діагностики факультету після-
дипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького (зав. кафе-
дрою доктор медичних наук, професор Любов Лаповець) 
за участю Львівської обласної організації Всеукраїнської 
громадської організації «Українське товариство клінічної 
лабораторної діагностики» та Львівської обласної органі-
зації Української асоціації клінічної хімії та лабораторної 
діагностики. Ініціатива проведення меморіальної конферен-
ції виходила з родини професора К.Захарії.

Організатори заходу висловлюють подяку доценту ка-
федри клінічної лабораторної діагностики, кандидату ме-
дичних наук А.Костю, головному позаштатному спеціалісту 
ДОЗ ЛОДА з клінічної лабораторної діагностики Р.Блажівській 
та голові ЛОО Української асоціації клінічної хімії та лабо-
раторної діагностики, кандидату медичних наук А.Петруху.
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4 листопада у Вінниці відбулася вагома не тільки для віт-
чизняної педіатрії, а й для всієї медицини, науково-практич-
на конференція «Захід зустрічає Схід: педіатрична практика 
в системі громадського здоров’я». Цей форум став можливим 
завдяки зусиллям Української академії педіатрії та зібрав по-
над 500 лікарів, яким небайдуже майбутнє педіатрії, майбут-
нє дітей, майбутнє нації.

Програма конференції була насичена лекціями, цікавими 
дискусіями, відбулися тренінги, прозвучали практичні пора-
ди, що викликали зацікавленість лікарів, які щоденно надають 
допомогу маленьким пацієнтам. 

Знаменною подією став візит 
виконуючої обов’язки міністра 
охорони здоров’я пані Уляни Суп-
рун (на фото), яка привітала учас-
ників конференції, наголосивши, 
що діти – це майбутнє нації і їх 
здоров’я має бути у фокусі уваги 
держави. Тому, зазначила вона, 
особливо важливим у реформуван-
ні медицини є збереження педіат-
ричної служби, впровадження 
міжнародного досвіду та стандартів лікування.

У конференції взяв участь міжнародний експерт у галузі 
педіатрії, Президент Академії педіатрії Литви, один з керів-
ників Європейської Академії педіатрії, професор Арунас Ва-
ліуліс. Він ознайомив делегатів з діяльністю Європейської 
Академії Педіатрії та організацією охорони здоров’я дітей у 
Центрально-Східній Європі. Також лікарі прослухали лекцію 
”Позалікарняна пневмонія: приклад литовської програми 
створення національного стандарту».

 Президент Української академії педіатрії Леонід Дубей 
підкреслив, що новий формат наукових заходів є необхідним 
для практичної діяльності лікарів-педіатрів і академія буде 
всіляко сприяти розвитку педіатричної служби задля збере-
женню здоров’я дітей.

Оксана Г ДИРЯ
кандидат мед. наук
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29 жовтня у Львові відбувся старт серії семінарів заслу-
женого лікаря України Ростислава Валіхновського. Експерт 
найпопулярніших телевізійних проектів про здоров’я та кра-
су – «Поверніть мені красу» (1+1), «Я соромлюсь свого тіла» 
(«СТБ»), «Говорить Україна» (Україна) та «Стосується кож-
ного» («Інтер»), один з найвідоміших пластичних та рекон-
структивних хірургів країни, особистий лікар Президента 
України Віктора Ющенка провів перший відкритий семінар 
під назвою «100 кроків до 100 років». Ідея проведення семі-
нару у Львові виникла саме у Ростислава Валіхновського. 
Організатором заходу був представник його клініки у Львові, 
добрий друг та колега Ростислава Любомировича, кандидат 
медичних наук Назар Грицевич, 

На початку семінару було відзначено, що, на жаль, серед-
ня тривалість життя українця з року в рік стрімко падає. За 
останні 20 років, за оцінками експертів, рівень смертності в 
Україні в 2,5 рази вищий, ніж в країнах Євросоюзу, а тривалість 
життя – на 10 років менша. У ВООЗ повідомляють, що Украї-
на посідає перше місце в Європі за кількістю серцево-судин-
них захворювань, також цього року Україна очолила список 
країн з найбільшою смертністю від забрудненого повітря. 

Звісно, екологію за один день нам не змінити, але від нас 
самих, способу нашого життя, харчування, наявності чи від-
сутності шкідливих звичок багато чого залежить. На жаль, 
держава сьогодні майже не займається пропагандою здоро-
вого способу життя, популяризацією спорту та активного від-
починку.

Йшла мова про головні фактори, що додають здоров’я, 
протидіють хворобам та зберігають красу; про те як продо-
вжити молодість без ліків та скальпеля; про звички, що збе-
режуть тіло, шкіру та організм від передчасного старіння; про 

можливості сучасної пластичної та реконструктивної хірургії 
і коли вона є дійсно життєво необхідною. Присутні почули 
також думки щодо медичної реформи в Україні, страхової 
медицини, системи невідкладної медицини. Вельми цікавою 
була розповідь про найскладніші медичні випадки, які були 
представлені на популярних телевізійних проектах.

Доктор Валіхновський наголосив, «що шлях ходіння по 
лікарях – це затратніший шлях, чим попередження хвороб, а 
люди зараз живуть в умовах фінансової кризи, коли пів мільйо-
на українців виїхала за рік за межі держави, а інші намага-
ються виживати. Водночас українці мають колосальні над-
бання у своїй історії методів зцілення або самозцілення Божою 
милістю.

Я думаю, що наші люди не бачать ту модель системи охо-
рони здоров’я, яка би мала бути в сучасній Україні, її ще треба 
створювати. Питання реформи охорони здоров’я в Україні – це 
дуже гостре й найголовніше питання в сфері державної по-
літики Президента Порошенка».

На питання слухачів лікар Валіхновський відповідав з 
великим ентузіазмом та надавав конкретні поради кожному 
потребуючому їх.

Надалі Ростислав Валіхноський та його команда планують 
робити подібні семінари по всій Україні на щомісячній або 
що двомісячній основі.

Проводитимуться безкоштовні консультації (необхідно 
записуватися за телефоном – 068-340-20-02). 

Назар ГРИЦЕВИЧ
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З 27 по 31 серпня в Римі проходив Конгрес Європейської 
асоціації кардіології. Українські фахівці також взяли участь 
в цьому найбільшому форумі: поділилися власними напра-
цюваннями та ознайомилися з останніми досягненнями в 
кардіології. Традиційно на своєму стенді була представлена 
асоціація кардіологів України, зокрема, учасниками були мо-
лоді львівські науковці – асистенти кафедри сімейної меди-
цини ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького Дмитро Беш та 
Марія Федечко, аспірант цієї ж кафедри Григорій Кияк.

В цьому році конгрес знову побив власний рекорд відвід-
уваності – в його роботі взяли участь понад 32 тисячі деле-
гатів з більш ніж 50 країн. На конгресі були представлені 
доповіді найвідоміших кардіологів світу, результати 26 клі-
нічних досліджень (трайлів), 24 регістрів, а також вибраних 
презентацій із заявлених 4 594 тез-доповідей, які подали 
11 тисяч авторів.

Багато років основні завдання форуму залишаються не-
змінними: це обмін досвідом в питаннях профілактики, діаг-
ностики та інноваційних методів лікування захворювань 
серцево-судинної системи, обговорення проблем і перспектив 
розвитку кардіологічної служби в різних країнах і регіонах, 
демонстрація сучасних досягнень медицини . 

Програма конгресу включала пленарні засідання, симпо-
зіуми, дискусії, форуми, постерні сесії, виступи на виставко-
вих майданчиках, інтерактивні засідання, «круглі столи», 
«гарячі лінії» тощо. Одночасно доповіді проводились в 27 ау-
диторіях. Кожен з учасників міг відвідати лекції з тематикою, 
що викликала в нього найбільше зацікавлення. Але звичайно 
потрапити на всі події та заходи було не реально. Тому за 
допомогою сучасних засобів комунікації в дні конгресу щодня 
здійснювалася безкоштовна електронна розсилка з основни-
ми новинами і прес – релізами для всіх зареєстрованих на 
офіційному сайті фахівців, онлайн – канал в режимі реально-
го часу транслював наукові заходи конгресу. Традиційно під-
вищений інтерес викликали сесії HotLine з поданням і онлайн-
обговоренням результатів великих наукових і клінічних 
досліджень. 

 Європейський конгрес кардіологів-2016 запам’ятається 
учасникам не тільки розмахом заходу і технічними нововве-
деннями, а й представленими дослідженнями, які охоплюють 
різноманітні напрями кардіології – від безпосередніх методів 
лікування і діагностики, сучасних оперативних методик і пре-
зентацій нових рекомендацій до цікавих в практичному пла-
ні дискусій, оригінальних робіт і нестандартних підходів до 
рутинних питань.

Основною метою конгресу була організація співпраці поміж 
консервативним кардіологом, інтервенційним кардіологом та 
кардіохірургом (формування «серцевої команди» (heart team)). 
Кінцевим результатом в такому випадку має бути вибір опти-
мальної лікувальної стратегії пацієнта з ішемічною хворобою 
серця.

На конгресі також було представлено оновлені рекомен-
дації по провадженню пацієнтів з дисліпідемією, гострою та 
хронічною серцевою недостатністю, фібриляцією передсердь, 
а також щодо профілактики серцево-судинних захворювань 
в клінічній практиці. Окрім цього, вперше було презентовано 
рекомендації щодо лікування онкологічної патології та кар-
діотоксичності ліків. 

Після кожної доповіді відбувалась дискусія, в якій могли 
взяти участь всі бажаючі. В ній можна було як поставити за-
питання до лектора, так і висловити свою думку щодо пред-
мету дискусії.

Наступний форум кардіологів пройде в Барселоні. (26-
30 серпня 2017 р )

Інформація від Г.КИЯКА 

«ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ СЕРЦЕМ!»
31 серпня на закритті Європейського конгресу кардіо-

логів був присутній Його Святість Папа Римського Франциск, 
який звернувся до учасників конгресу із посланням. У ньо-
му Він, зокрема, сказав: «Ви доглядаєте серцем. Як багато 
символіки міститься в цьому слові! Скільки надій містяться 
в цьому людському органі! У ваших руках ви тримаєте саму 
суть людського тіла, що б’ється, і в цій якості ваша відпові-
дальність дуже велика! Я впевнений, що коли ви опинилися 
перед цією книгою життя з її численними сторінками, що ще 
належить відкрити, ви наповнилися трепетом і благоговінням.

Вчення Церкви завжди підкреслювало важливість науко-
вих досліджень для життя і здоров’я людини. Церква не 
тільки супроводжує вас цим вимогливим шляхом, але і 
сприяє вашій справі і бажає вас підтримувати. Церква ро-

зуміє, що зусилля, спрямовані на благо справжньої людини 
завжди є дії натхненні Богом. Природа, у всій її складності, 
і людський розум створені Богом; їх багатства повинні бути 
вивчені досвідченими чоловіками і жінками, в пізнаванні 
цього лежить розвиток філософських і емпіричних наук, а 
також у професійній турботі на користь найслабших і не-
мічних, і ця служба є частиною Божого плану. Відкритість 
до благодаті Божої, відкритість, яка приходить через віру, 
не послаблює людський розум, а скоріше веде його до піз-
нання істини, яке стає ширшим і несе більше користі людству. 

…Кожен вчений вимагає, в деякому сенсі, очищення. 
Через цей процес, токсини, які отруюють прагнення розуму 
до істини і впевненості, будуть видалені, і це дозволяє більш 
проникливо зрозуміти суть речей. Ми не можемо запере-
чувати, що наші знання, навіть наші найбільш витончені 
наукові знання, потребують поглиблення, шляхом поста-
новки питання і відповіді стосовно походження, значення і 
завершеності справжньої сутності, яка включає в себе лю-
дину. Однієї науки, будь то природознавча або фізична, не 
достатньо, щоб зрозуміти таємницю, що міститься всере-
дині кожної людини. Коли людина розглядається в її сукуп-
ності – дозвольте мені підкреслити цей момент – ми можемо 
мати більш глибоке розуміння найбідніших, найбільш нуж-
денних і знедолених. Таким чином, вони зможуть скорис-
татися вашим піклуванням, підтримкою та допомогою, що 
надається державним і приватним секторами охорони здо-
ров’я.

Шляхом вашої безцінної роботи ви сприяєте загоєнню 
фізичної хвороби і здатні сприймати, що є закони, виграві-
рувані в людській природі, в які ніхто не може втручатися, 
але які повинні бути «відкриті, їх слід поважати, і з ними 
слід співпрацювати» так, що життя може відповідати ще 
більше задумам Творця (Gaudium et Spes, 36 – Пастирська 
конституція про Церкву в сучасному світі). З цієї причини 
важливо, щоб чоловіки і жінки науки, оскільки вони дослід-
жують себе в світлі цієї великої таємниці людського існу-
вання, не піддавалися спокусі приховувати істину (до Рим-
лян 1:18).

З цими почуттями я знову хочу висловити свою вдячність 
за вашу роботу. Я прошу Господа благословити ваші дос-
лідження і медичну допомогу, щоб кожен міг отримати по-
легшення від страждань, кращу якість життя і зростаюче 
почуття надії.»

Переклад Ю. Сіренка

Доктор Р. Валіхновський, професор А. Базилевич, 
к.м.н. Н. Грицевич

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

«100 ÊÐÎÊ²Â ÄÎ 100 ÐÎÊ²Â»
Всім, всім, всім! 

Розпочинаємо он-лайн реєстрацію 
учасників III Всеукраїнської Олімпіади 

з інфузійної терапії! 
Якщо Ви – студент чи інтерн медичного ВИШу, 
не зволікайте! Отримай шанс перевірити свої 

знання в інфузійній терапії 
та отримати достойну винагороду! 

Традиційно, Олімпіада буде проходити 
у три етапи:

– перший, он-лайн, відбудеться 15 листопада;
–  другий, аудиторний, а також серію тематичних 
круглих столів за участі провідних науковців, 
лікарів, чекайте у регіонах з 20 листопада;

– фінальний третій тур буде організовано у Києві!

Переможці отримають:
– 1 місце – 7000 грн;
– 2 місце – 5000 грн;
– 3 місце – 3000 грн

Щоб зареєструватися для участі в он-лайн турі, 
будь ласка, перейдіть за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc
H7NaHADOwbBdOJ2xswgzONWqYH_diM1Z-
2clLnnAMjxLYGyg/viewform

Реєстрація триває до 14 листопада включно!
Бажаємо удачі!
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Великою подією у нашому інституті було створення 
студентського братства (СБ). У лютому місяці 1989 р. 

на одному із засідань Товариства української мови (ТУМ) 
Юрій Криворучко запропонував прийняти Статут і створити 
осередок СБ. Після зборів ТУМу залишилось біля 30 студен-
тів з усіх факультетів. Ю. Криворучко повідомив, що ініціа-
тивна група студентів опрацювала Статут, програму осередку 
СБ і запропонував дане зібрання трактувати як установчі 
збори студентського братства Львівського державного медич-
ного інституту. Головою осередку обрали Тараса Курія та 
раду з п’яти осіб.

Студенти з осередку привертали до себе увагу як викла-
дацької, так і студентської спільноти своїми твердими патріо-
тичними переконаннями, доброю дисципліною, відмінним 
навчанням.

Найбільш сколихнула з просоння український народ подія, 
що сталася 1 травня 1989 року. В цей день демонстранти з 
прихованими синьо-жовтими стягами прорвались через чи-
сельну охорону міліції, увійшли в центр міста, підняли україн-
ські прапори і пройшлися біля трибуни партократів. Серед 
них були члени СБ нашого інституту – Андрій Кіхтяк та Леся 
Кіхтяк (Скочій).

В травні цього ж року члени студентського братства на-
шого інституту влились у передвиборчу кампанію, їздили по 
містах і селах Львівської області, агітували людей голосувати 
за справжніх патріотів українського народу.

Під час самих виборів 14 травня викладачі і студенти, хоч 
мали дозвіл бути присутніми на виборчих дільницях, підда-

вались приниженням із сторони комуністичних партійних 
працівників, міліції, а деякі спостерігачі безпідставно були 
затримані міліцією, як доцент кафедри біології Зиновія Слу-
жинська на виборчій дільниці у Турківському районі.

Не пощастило і іншій групі спостерігачів /Б.Винниченко, 
Ю.Коржинський, В.Пазиняк/ у Бродівському районі. Ми були 
за розпорядженням інструктора Бродівського райкому партії 
Смірнової силоміць міліцією вигнані з виборчої дільниці 
№ 419, а секретар Бродівського райкому партії наказав ви-
кликати загін міліції та заарештувати нас на 15 діб. Потім, 
через декілька місяців, цей секретар райкому покаявся /на-
писав лист/ і закінчив життя ... Нехай йому Бог простить.

З приводу цього інциденту, яке дістало назву «Бродівська 
епопея», мені довелось виступити на міському багатотисяч-
ному мітингу у Львові і викрити фальшиве, дволичне став-
лення відповідальних працівників комуністичної партії до 
свого народу і до виборів. При цьому не обійшлось без не-
приємностей. Студентів могли виключити з інституту, а ви-
кладачі, в кращому випадку, могли залишитись без роботи. 
Але цього, на щастя, не сталось. Ректор інституту академік 
Михайло Павловський вирозуміло і співчутливо ставився до 
таких ситуацій. Натомість працівники КГБ «залягли в окопах» 
і тільки спостерігали, чекали слушного моменту.

У грудні місяці 1989р. студентське братство під керівни-
цтвом А.Кіхтяка підготувало до Різдвяних свят «Вертеп». 
Зароблені гроші передано дитячому будинку. У «Вертепі» 
прийняли участь студенти Гримак І., Гей О., Пазиняк В., По-
пій А., Хруковець Л., Подольчук С., Децик О., Маркевич Ю., 

Служинський М., Кіцера О., Ярмолюк Н., Кіхтяк Л., Заблоць-
ка О. Козак О., Нижник X., Верезовська С., Хоменко Р., Тріс-
ка Л., Гудзь О., Іваськевич Ю., Сало І., Зелик Р., Гельнер М., 
Яджин Л., Яртим У., Кубрак В., Гомовська М. та ін.

В кінці квітня І990 р. почалися перші, добре організовані 
студентські страйки, які об’єднали свідому молодь вузів Льво-
ва у вимозі звільнити з арешту студентів Києва. Кілька днів 
страйку закінчилися цілковитою перемогою і арештовані у 
Києві студенти були звільнені.

В 1990 р. відбулись перевибори осередку студентського 
братства. Головою було обрано Тягнибока О., заступниками – 
Кіхтяка А. і Семушака Т.

Все, що робилось в інституті з метою побудови незалеж-
ної України, робилось у значній мірі студентським братством.

Настав 1990 рік – на цей раз вибори у Верховну Раду Укра-
їни. Знову викладачі, члени студентського братства приймають 
активну участь у передвиборчій кампанії – їздять по Львів-
щині та агітують народ голосувати за кращих дочок і синів 
України.

Комуністи не здавались, хоча їхній голос звучав вже не 
так впевнено. На той час, більш впевнено йшли до перемоги 
викладачі, студенти, вся молодь.

Так, за ініціативою викладача кафедри пропедевтичної 
терапії доцента Яворського О. був організований дівочий во-
кальний ансамбль «Берегиня». Учасниками в основному були 
студенти педіатричного факультету: Головченко Н., Грендус О., 
Демчишин О., Качмарик Л., Калинюк О., Литвин Г., Левчук С., 
Пришляк О., Радь В., Созанська С., Серба Л., Заблоцька О., 
Хомик І., Хрупович Л., Яджин Л., Якубів І. За участю «Бере-
гині» було зібрано півтори тисячі карбованців /на той час це 
біля тисячі доларів/ на будівництво пам’ятника Січовим стріль-
цям у Львові на Збоїщах. Вокальний ансамбль «Берегиня» в 
історії нашого інституту вперше заспівав «Отче наш», молит-
ви до Пречистої Діви. Виконували також пісні Січових стріль-
ців, пісні УПА, задушевну лірику старовини.

(Продовження в наступному числі «НЗ»)

Організаторами конгресу виступили ГС «Українська 
асоціація міждисциплінарної медицини», Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицько-
го та компанія “Нью ВІВО”. Захід відбулись за підтримки 
головних обласних позаштатних спеціалістів МОЗ України.

 Конгресс у Львові цього року відвідало понад 600 лікарів 
різних за фахом лікарів із Львова, Тернополя, Івано-Франків-
ська, Рівного, Хмельницького. Модератором був проректор з 
лікувально-профілактичної роботи ЛНМУ професор, д-р мед. 
наук Андрій Базилевич.

Цей потужний мультидисциплінарний медичний форум 
об’єднує лікарів з різних регіонів України, вітчизняну та сві-
тову наукову спільноту, відомі фармацевтичні компанії, ви-
робників сучасного діагностичного обладнання та виробів 
медичного призначення. До уваги лікарів було представлено 
результати сучасних досліджень в різних галузях медичної 
науки, надано практичні поради щодо ефективного лікування 
соціально- важливих хвороб.

 У науковій програмі були розглянуті як «вічні» питання, 
що навряд чи втратять свою актуальність найближчими ро-
ками, так і проблеми, які гостро постали перед медичною 
спільнотою останнім часом та потребують якнайшвидшого 
вирішення.

Цього року, значна увага у програмі конгресу приділяла-
ся темі сімейної медицини та необхідності впровадження 
стандартів лікування. Особливу увагу було приділено проб лемі 
залізодефіцитної анемії в практиці сімейного лікаря, про що 
у своїй доповіді говорив професор кафедри внутрішньої ме-
дицини №2 ЛНМУ, д-р мед. наук Євген Дзісь. Було представ-
лено досвід використання Сорбіфер Дурулес при різних фор-
мах анемій. 

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеці-
альності паразитологія Олена Бодня у своєму виступі звер-
нула увагу на те, що в останні роки загострилась проблема 
діагностики та лікування гельмінтів. 

Не менш актуальни-
ми є питання раціональ-
ного використання ан-
тибіотиків, противірус-
них препаратів. Також 
були предс тавлені до-
повіді на тему лікуван-
ня когнітивних пору-
шень, що особ ливо за-
цікавило лікарів загаль-
ної практики.

На науково-практичних симпозіумах були розглянуті клі-
нічні випадки в педіатрії, пульмонології, неврології, психіатрії.

Вагому частину наукової програми склав симпозіум» Ре-
форма психіатричної служби. Нові можливості терапії пси-
хічних розладів» в якому модератором був завідувач кафедри 
психіатрії ЛНМУ професор, д-р мед. наук Олександр Фільц. 
У роботі симпозіуму прийняла участь головний позаштатний 
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності психіатрія, д.мед.н., 
професор Ірина Пінчук.

Важливо підкреслити, що сучасному лікарю необхідно 
постійно підвищувати професійний рівень, отримувати нову 
науково обгрунтовану інформацію, що базується на доказовій 
медицині. Тому такі заходи, як “Людина та ліки” – Україна 
надають можливість обмінюватись досвідом, дискутувати, 
отримувати практичні поради, знаходити відповіді на акту-
альні питання. Завдяки інформаційному партнеру – http://www.
chil.com.ua, кожен лікар має можливість ознайомитись та 
переглянути лекції з будь-якого наукового заходу у відеозапису.

Камінська Христина, лікар

Шановні друзі!
У житті кожної людини настає момент, коли вона 

повинна взяти паузу, щоб проаналізувати прожите та 
подумати над прийдешнім. Коло замкнулося…і по-
чинається новий виток спіралі. Це – як у Ліни Костен-
ко: «... і кожен фініш – це, по-суті, старт». Отже, клуб 
імені Юрія Липи УЛТ у Львові стартує, оновивши свій 
формат. Ми пропонуємо Вашій увазі анонс заходів 
клубу на останній квартал 2016 року. Нагадую, що всі 
заходи клубу є відкритими і у них можуть брати участь 
не тільки члени УЛТ, але і будь-хто із зацікавлених, в 
тому числі й не лікарі.

 27.10 о 17-00 у приміщенні Домівки (музей Мар’яна 
Панчишина, вул. Кармелюка, 3) започатковано про-
ведення «Зустрічей біля каміну» і перша з них була 
присвячена подорожам. Ми назвали її «Вітер мандрів: 
Португалія», де всі любителі подорожей змогли поді-
литися своїми здобутками з поціновувачами та інши-
ми «подорожниками». Автор: доцент Ірина Чубучна.

17.11 до Міжнародного дня студента о 17-00 у До-
мівці «Зустрічі біля каміну»: «Витівки заленої відьми 
або хвороба Вінсента Ван Гога». Автор: професор 
Олександр Кіцера.

Подорожі
26-27.11 «Дорогами Полісся»: Львів – Жовква – 

Червоноград – Белз – Сокаль – Зимне – Володимир-
Волинський – Устилуг – Замлиння – Ковель – Луцьк – 
Олика – Тараканів форт – Львів.

13-14.01.2017 «На Маланки в Белелую» Львів – 
Белелуя – Снятин; Снятин – Русів – Чернівці – Ваш-
ківці – Коломия – Львів.

З повагою, голова клубу імені Юрія Липи
доцент Ірина Чубучна 

Детальніше за телефоном 050-70-72-770 

 • Âîíè çäîáóâàëè Íåçàëåæí³ñòü

Â ÀÂÀÍÃÀÐÄ² ÁÓËÀ ÌÎËÎÄÜ
Продовжуємо публікацію спогадів доцента Богдана Винниченка – впродовж 1991–2000 років про-
ректора 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, 10 за 2016 рік). 

 • Íàóêà – ïðàêòè÷í³é ìåäèöèí³

«ËÞÄÈÍÀ ÒÀ Ë²ÊÈ» – ËÜÂ²Â 2016:
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ, ÑÓ×ÀÑÍÎ ÒÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ!

20 жовтня 2016 року у конференц-залі «Будинку вчених» пройшов Регіональний конгрес «Людина 
та Ліки» – Львів 2016. Щорічне проведення цього авторитетного медичного заходу стало доброю 
традицією, яка надає унікальну можливість всім причетним до «здоров’я нації» – науковцям різних 
спеціальностей у галузі медицини, лікарям, студентам, фармацевтам поставити запитання, подис-
кутувати щодо актуальних проблем, знайти відповіді, поділитись особистим досвідом й отримати 
сучасні знання у різних галузях науки та клінічної практики, основані на даних доказової медицини.

Фото Марти Грицанюк
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Олена Бодня

Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!
Читай свою газету 

«Народне здоров’я»,
пиши до неї, передплачуй її!

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 30053

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

На чергових засіданнях розширеної управи то-
вариства за участю представників первинних осе-
редків йшлося про зміни у Статуті УЛТ у Львові з 
метою приведення його до існуючих вимог щодо 
статутів громадських організацій. Розглянуто питан-
ня про залучення студентської молоді в якості при-
хильників товариства і про їх діяльність в цьому 
статусі, а також організацію Клубу старійшин УЛТ у 
Львові. Вкотре піднято питання про подальший ви-
хід часопису «Народне здоров’я».

Åëåêòðîíí³ êîîðäèíàòè 
ÓËÒ ó Ëüâîâ³:

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

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

http://www.vult.org.ua
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Відомості про вказані дати  ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

7 – Міжнародний день лікаря
7 – Всесвітній день посмішки
13 – Міжнародний день сліпих
14 – Всесвітній день боротьби з 

діабетом
15 – Міжнародний день відмови від 

тютюну
17 – Всесвітній день недоношених дітей
20 – Всесвітній день дитини
21 – Всесвітній день боротьби проти  

обструктивної  хвороби  легень
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Глибоко сумуємо з приводу смерті ВАСИЛЯ ГРИГО-
РОВИЧА САЯ – колишнього декана по роботі з інозем-
ними студентами, доцента кафедри терапевтичної сто-
матології ЛНМУ ім. Данила Галицького. Висловлюємо 
щирі співчуття рідним та близьким померлого. 

У домівці УЛТ у Львові 17 жовтня відбулася меморі-
альна конференція з нагоди 55-річчя від дня народ-

ження відомого вченого-хірурга, організатора охорони здо ров’я, 
Почесного члена УЛТ у Львові, професора Ігоря Герича.

Зворушливим вступ-
ним словом розпочав кон-
ференцію перший дисер-
тант І.Герича, сьогодні 
начальник управління 
охорони здоров’я Львова 
Володимир Зуб. Завідувач 
кафедри загальної хірургії 
ЛНМУ ім. Данила Галиць-
кого професор Віктор 
Анд рющенко нагадав при-
сутнім про життєвий шлях 
цього хлопця із Турки – 
центру бойківського краю 
в Карпатах, про його про-
фесійне зростання від лі-
каря районної лікарні че-

рез героїчну працю військово-польового хірурга впродовж 
Афганської війни до здобуття вершин в науці та практиці 
сучасної хірургії. Було озвучено цікаві факти із життя цієї 
видатної особистості, зокрема, як очільника медицини Львів-
щини. Професор В.Андрющенко відзначив, що становлення 
Ігоря Дiонізійовича в якості хірурга, науковця, організатора 
охорони здоров’я, керівника провідної кафедри хірургії № 1 
ЛНМУ тісно пов’язане як із прикладом його батька – район-
ного хірурга, так і з настановами відомого професора Дмитра 
Макара, під керівництвом якого І.Герич пройшов шлях від 
клінічного ординатора до доктора медичних наук. 

Відбулася презентація монографій, співавтором яких був 
професор Герич і які побачили світ вже після його смерті. 
Доцент кафедри загальної хірургії Анна Барвінська предста-
вила книжку «Симптоми та синдроми у хірургії», розповіла 
багато цікавих подробиць про тривалу роботу над нею під 
керівництвом свого вчителя професора Герича. Доцент Ігор 
Стояновський розповів про унікальну монографію «Хірур-
гічні ускладнення ін’єкційної наркоманії: проблеми та особ-
ливості лікування», наголосивши при цьому, що саме Ігорю 
Геричу належить пріоритет у піднятті цієї вельми актуальної 
проблеми. Він розповів, як автор цієї монографії самовіддано 
брався за надання хірургічної допомоги наркозалежним осо-
бам, серед яких були і ВІЛ-інфіковані, від чого нерідко від-
мовлялися інші спеціалісти. «Флуоресцентна спектроскопія: 
можливості застосування в медичній практиці» – такою є 

назва ще однієї моно-
графії, яку представила 
Леся Остапчук. Роз-
криття цієї проблеми, 
надзвичайно цікавої 
насамперед своєю но-
визною, яскраво засвід-
чує широту інтересів та 
глибоку ерудицію Ігоря 
Герича. Було подано 
дуже цікаву та доволі 
вичерпну інформацію 
щодо доцільності засто-
сування та ефективнос-
ті флуоресцентної спект-
роскопії в медицині.

У виступі доцента 
Йосипа Голика йшлося 

Єдине, що від нас іще залежить,
принаймні вік прожити як належить

Ліна Костенко

Ми знаємо доволі багато про знаних особистостей, але 
мало розповідаємо про людей, які жили і живуть 

поміж нами, разом працювали і дихали одним повітрям міста 
Лева. Наведені в епіграфі слова Ліни Костенко приходять на 
думку, коли згадуємо сім’ю наших покійних колег світлої 
пам’яті Олександру Гладку та Богдана Децика,

Історія життя цих двох лікарів, добрих професіоналів у 
своїй роботі, патріотів, громадських діячів і просто людей є 
повчальною. Обоє народились у Львові – Олександра Гладка 
1 січня 1942 року, Богдан Децик – 24 квітня 1943 року. 

Олександрі після закінчення школи із золотою медаллю 
радили здобувати вищу освіту в консерваторії, оскільки у неї 
був чудовий голос. Однак перемогло бажання бути лікарем. 
Вона закінчила Львівський медичний інститут у 1964 році і 
працювала спочатку терапевтом на Львівщині, а після завер-
шення клінічної ординатури з офтальмології від 1972 року 
44 роки, до останніх днів свого життя була хірургом-офталь-
мологом офтальмологічного відділення Львівської обласної 
клінічної лікарні. Вона стала однією із перших у Львові та на 
Західній Україні, хто проводив оперативні втручання з при-
воду відшарування сітківки (ретинопатії). Відомий офталь-
молог професор Рубан, завідувач центру ретинології у Києві, 
відзначаючи, що у Львові є визначні лікарі-офтальмологи, які 
володіють технікою операцій при відшаруванні сітківки, на-
зивав О.Гладку. 

Богдан Децик у 1968 році закінчив лікувальний факультет 
ЛДМІ і був призваний до Радянської Армії, працював вій-

ськовим лікарем в Маньчжурії. Приймав участь у відомому 
військовому конфлікті за острів Даманський у 1969 році, який 
офіційно невизнаний як військова операція і тому статусу 
учасника бойових дій не отримав. Після служби в армії пра-
цював акушер-гінекологом в м. Рава-Руська. 1975-1981 рр. – 
акушер-гінеколог станції швидкої медичної допомоги, де 
познайомився з санітаром – майбутнім митрополитом під-
пільної УГКЦ Володимиром Стернюком. По сумісництву 
працював у гінекологічному відділі 2-ї міської лікарні. 1981-
2009 рр. – акушер-гінеколог Обласної консультативної полі-
клініки. В 1982 році спеціалізувався в галузі генетики в Цент-
ральному інституті удосконалення лікарів у Москві. Доктор 
Богдан Децик став одним із перших генетиків-гінекологів у 
Львові. Багато років успішно займався проблемами безпліддя 
і тому є багато вдячних родин, де після проведеного ним ефек-
тивного лікування народжувалися здорові діточки, на яких 
вони чекали багато років. Від 2009 року він був на пенсії 

Доктор Леся Гладка (всі колеги, друзі, пацієнти називали 
її Лесею, а не Олександрою), була скромною, інтелігентною 
людиною, доброзичливою, життєлюбною. Любила людей, 
мистецтво, музику, поезію, помагала добрими порадами. Ще 
як молодий лікар долучилася до низки громадських органі-
зацій, спілкувалася з митцями, науковцями, стала членкинею 
клубу “Ротарі”, “Зонта” “Союзу Українок”.

Після відновлення 1990 року діяльності УЛТ у Львові 
Леся та Богдан стали активними членами товариства, зокре-
ма Лікарського клубу ім. Юрія Липи. При відновлені УЛТ у 
Львові доктор Децик був одним із перших, хто брав участь в 
товариських професійних виїздах лікарів на зустрічі з коле-
гами-лікарями з Кракова, Будапешта, Праги. Леся приймала 
участь в лікарському хорі ”Мальви”, часто виступала на за-
сіданнях клубу з розповідями про спорідненість медицини та 
мистецтва. 12 років співала у відомому хоровому колективі 
“Боян”. Упродовж усіх років обоє були активними учасника-
ми всіх заходів УЛТ у Львові, конференцій, з’їздів ВУЛТу і 
СФУЛТу. 

Їхня родина була у дружніх відносинах з відомими львів-
ськими художниками Степаном Коропчаком, Іваном Крисла-
чем, Володимиром Патиком, Василем Бакаєм, Іриною Яремою. 
Богдан захоплювався нумізматикою. В літній час завжди по-
дорожували по Україні та за її межами.

Вони започаткували лікарську династію. Їх син Ярослав 
(1967 р.н.) закінчив радіотехнічний факультет Львівської по-
літехніки та в 1994 р. лікувальний факультет ЛДМІ. Впродовж 
1994-1997 років проходив інтернатуру з хірургії, у 1997-
2013 роках був асистентом кафедри хірургії, якою керував 
академік М. Павловський. 

Молодший син 
Олександр (1972 р.н.) 
в 1995р. закінчив лі-
кувальний факультет 
ЛНМУ і працює кар-
діологом в обласному 
кардіологічному цент-
рі, очолює тамтешній 
осередок Українсько-
го Лікарського Това-
риства. У 2009 році 
захистив кандидат-
ську дисертацію. 

Олександра Глад-
ка та Богдан Децик 
були непересічними 
особистостями, високопрофесійними спеціалістами, обов’яз-
ковими, сумлінними, доброзичливими та чутливими до люд-
ського горя. Пацієнти їх щиро любили, а колеги глибоко по-
важали. Вони були справжніми українськими патріотами, не 
байдужими до суспільних справ, уболівали за долю рідного 
народу, брали активну участь в громадсько-політичному житті. 

Леся була вельми мужньою жінкою. Навіть будучи важко 
хворою, знаючи свій страшний діагноз, самовіддано працю-
вала до останніх днів свого життя, ніколи нікому не скаржи-
лася. Була на роботі ще за два тижні до своєї смерті. Вони 
обоє відійшли у вічність цього року з різницею у 32 дні – 
Богдан помер раптово 21 липня, а Леся 23 серпня. Невбла-
ганна смерть вирвала з наших лікарських рядів двох прекрас-
них, працьовитих, добрих лікарів. Вони разом прожили 
багато років, їх життя було подорожжю по нелегкій життєвій 
дорозі, сповненій радощів і смутку, здобутків та втрат. Коле-
ги, учні, пацієнти, рідні, друзі – багато людей згадуватимуть 
їх, бо вони залишили по собі світлу та добру пам’ять на рід-
ній землі.

Cтає прикро, коли про людські долі, про життєві і про-
фесійні здобутки окремих лікарів ми дізнаємось лише тоді, 
коли їх вже немає серед нас .Нехай добра згадка залишиться 
на довгі роки по цій шляхетній християнській українській 
родині.

Любов ГОЦКО-НЕЙ
член НТШ, Почесний член УЛТ у Львові 

 • Ïàì’ÿòàºìî!

ÑÒÎÐ²ÍÊÈ ÆÈÒÒß ÎÄÍ²ª¯ Ë²ÊÀÐÑÜÊÎ¯ ÐÎÄÈÍÈ

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÀÌ’ßÒÜ ²ÃÎÐß ÃÅÐÈ×À

Фото Марти Грицанюк

Ф
от
о 
М
ар
ти

 Г
ри
ца
ню

к

Виступає голова УЛТ у Львові 
професор А.Базилевич

насамперед про становлення Ігоря Герича як фахівця під впли-
вом його батька – відомого на Турківщині чудового хірурга 
Діонізія Герича, про його любов до рідного краю. Він зазначив, 
що присутні діти Ігоря Діонізійовича – молоді лікарі Гнат та 
Соломія, безумовно продовжать славну лікарську династію 
Геричів. 

 «Я не говоритиму про особливі заслуги та відзнаки Ігоря 
Герича, а про нього, як про непересічну особистість завдяки 
його характеру, жертовності, високій ерудованості та інтелі-
гентності, які яскраво проявлялись у спілкуванні як з колега-
ми, так і з пацієнтами» – сказав головний лікар ЛОКЛ Ми-
хайло Гичка і далі виголосив багато теплих слів про І.Герича. 

Почесний член УЛТ у Львові доктор Любов Ней-Гоцко 
сказала чимало доброго про Ігоря Герича, як активного гро-
мадського діяча, багатолітнього очільника товариства, що 
зробив надзвичайно багато для його становлення та розвитку.

Власна інформація

Фото Марти Грицанюк

Спогадами ділиться 
професор В. Андрющенко



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

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


