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МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ
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У НОМЕРI ЧИТАЙТЕ:

2 – Національний Форум 
«За здорову націю»

3 – 150-річчя Львівського 
лікарського товариства

4-5 – Доброчинець

5 – Міжнародна співпраця 
онкологів

6 – Українські патріоти-
медики в ОУН та УПА

7 – Польська резидентка 
у Швеції

«Ðîá³òü ðå÷³, ÿê³ ³íøèì íå ï³ä ñèëó. Áî ñì³ëèâ³ òà â³äïîâ³äàëüí³ ëþäè 
äîñÿãàþòü âåðøèí. ² ãîëîâíå – íå á³éòåñÿ!»

Àíäð³é Ñàäîâèé – ì³ñüêèé ãîëîâà Ëüâîâà 

 • Àêòóàëüíà öèòàòà
«В сесійній залі Верховної Ради після голосування 

за свою «медреформу» урядовці, «мозівці», ситуа-
тивна більшість були надзвичайно усміхнені та за-
доволені. Я ще не бачив таких радісних самогубств... 
Народ обов’язково зробить висновки.»

Олег МУСІЙ – Президент ВУЛТ, 
народний депутат України

(Закінчення на стор. 2)

 • Â³òàºìî!
ÂÈÑÎÊÎÏÎÂÀÆÀÍÈÉ ÁÎÐÈÑÅ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×Ó!

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî â³òàº Âàñ ³ç îáðàííÿì íà ïîñàäó ðåê-
òîðà Ëüâ³âñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî. Ùèðî 
â³ðèìî, ùî íà ö³é âèñîê³é ïîñàä³ Âè òà î÷îëþâàíèé Âàìè êîëåêòèâ îäíîãî ³ç íàéâ³äîì³øèõ 
òà íàéïðåñòèæí³øèõ óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè áóäå ³ íàäàë³ ðîáèòè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè, ó ï³äãîòîâêó ìåäè÷íèõ êàäð³â òà âñ³ëÿêî ñïðèÿòèìå çáåðåæåííþ 
íàðîäíîãî çäîðîâ’ÿ. Áàæàºìî ïîäàëüøèõ íåïåðåñ³÷íèõ óñï³õ³â ³ ñïîä³âàºìîñü íà ïë³äíó 
ñï³âïðàöþ.

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ 
«ÐÅÖÅÏÒ»

Нещодавно відбувалося розширене засідання Головної 
управи УЛТ за участю очільників та представників 

первинних осередків товариства у Львові та області. Перед-
бачалось обговорення ситуації з реформуванням системи 
охорони здоров’я, однак присутні у вщерть заповненій залі, 
де відбувалось засідання, акцентували увагу на такій наболі-
лій проблемі, як поголовне звинувачення медиків у корупції. 
Відчувалось, що кожен виступ був справжнім зойком душі.

Виступаючі були єдиними у тому, що корупція серед ме-
диків дійсно є, але такі звинувачення насамперед стосуються 
тих медиків-посадовців, які курують організаційні, кадрові 
та фінансові питання в сфері охорони здоров’я. Однак, це не 
дає найменших підстав для тверджень про те, що найбільши-
ми корупціонерами є лікарі, хоча саме про це постійно чуємо 
з високих трибун, саме це тиражується ЗМІ, саме це настир-
ливо стараються прищепити свідомості широких верств сус-
пільства.

Справді, модною фішкою стали звинувачення у корупції, 
без врахування того, що криється за цим терміном. Слово 
корупція походить від латинського слова сorruptio, що означає 
підкуп. Це є злочином, який полягає у прямому використан-
ні посадовою особою прав, пов’язаних з її посадою з метою 
особистого збагачення.

То ж чи допустимо кваліфікувати як корупцію отримання 
лікарем матеріальної подяки від пацієнта? Якщо ж лікар при-
мусово вимагає від хворого оплату за лікування, то це є здир-
ництво. На жаль, таке також нерідко зустрічається, але це не 
є корупція. При існуючій сьогодні системі охорони здоров’я 
хворим доводиться платити за те, щоб жити, а лікарі беруть 
щоб вижити. Врешті, для того, щоб вилікувати хворого при 
наших цінах на медикаменти, розхідний матеріал і т.п., при 
практично відсутній забезпеченості лікувальних установ всім 
необхідним, вилікувати хворого безкоштовно практично не-
можливо. При оцінці роботи лікаря, який нерідко ризикуючи 
власним здоров’ям рятує життя хворим, зарплатою, нижчою 
від зарплати сторожа на автостоянці чи прибиральниці в бан-
ку, як можна чекати від нього якісної роботи, стремління під-
вищувати свій професійний рівень. Яскравим свідченням 
недопустимості існування такої ситуації є масовий виїзд на-
ших медиків заграницю. Обіцяють сімейним лікарям зарпла-
ту у 15 тисяч гривень, а якою вона буде у вузьких спеціалістів, 
а звідки у державному бюджеті раптом знайдуться кошти для 
цього? Адже про медичне страхування поки тривають лише 
розмови. А хворі хворіють, а лікарі та їхні сім’ї хочуть жити 
по-людськи…

Ніколи і ніде медики не були опушені до такого низького 
положення в соціальній ієрархії, яке існує сьогодні в Україні. 
Зарплати українських медиків найнижчі у світі, а соціальний 
захист практично відсутній. Тому все частіше у ЗМІ чи не 
кожен смертельний випадок трактують як злочин із сторони 
лікаря. Чи ж не помирають самі лікарі, чи не помирають па-
цієнти і у світил медицини!? – Читайте М. Амосова «Думи 
та серце».

Чому до медиків не застосовується той же принцип опла-
ти праці, який застосовує влада до правоохоронців, депутатів, 
високопосадовців. Адже їм призначають зарплати в десятки 
і сотні раз вищі за зарплати медиків. Пояснюють це насампе-
ред тим, що таким чином стараються запобігати корупції 
серед них. Тобто платять хабарі за чесність!? Чи це не є уза-
коненням корупції? Платіть лікарю за збереження життя па-
цієнтів – того найдорожчого , що є у кожного із нас, а тоді 
вже карайте нечесних за здирництво. Однак видається, що 
існує зацікавленість у тому, щоб тримати «під прицілом зви-
нувачень» саме медиків, у такий спосіб відволікаючи увагу 
суспільства від розгулу корумпованості у верхах та імітуючи 
активну боротьбу із нею.

РЕЗОЛЮЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЗА ЗДОРОВУ НАЦІЮ»

Ми, представники медичної спільноти, профспілкових та громадських організацій, організацій роботодавців, 
органів місцевого самоврядування, яким небайдужа доля України, поважаючи права і свободи громадянина 
України, ставлячи за ВИЩУ МЕТУ якісне і комфортне життя людини, підвищення середньої тривалості ЖИТ-
ТЯ 80+, усвідомлюючи здоров’я як важливу складову національної безпеки, а духов ний світ особистості – як 
показник духовного здоров’я нації, відповідально, впевнено і чесно

ЗАЯВЛЯЄМО:
виключно народ України вправі визначати, якою повинна бути НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я! Водночас ми вважаємо обов’язковим опиратися на вітчизняний позитивний досвід, знання та 
принципи Все світньої організації охорони здоров’я, Виснов ки Європейської хартії пацієнтів (ЄС, Рим, 2002), 
Угоду про асоціацію України з ЄС.

МИ ЗА РЕФОРМУ – системну, професійну, безпечну для кожного українця, зрозумілу та підтриману україн-
ською спільнотою.

МИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЦЕПТ виходу із суспільно-політичної кризи в системі охорони здоров’я України.
Наші пріоритети: НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ТА ДУХОВ НІСТЬ.
ЗВЕРТАЄМОСЯ до Уряду: визнати роботу МОЗ незадовільною.
ЗВЕРТАЄМОСЯ до Президента України:
Забезпечити дотримання Конституції України та законодавства України при реформуванні системи охо-

рони здоров’я України.
Підтримати проект КОНЦЕПЦІЇ побудови НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

(запропонований Форумом текст додається).
Сприяти запровадженню в Україні ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧ-

НОГО СТРАХУВАННЯ.
ВИМАГАЄМО від Уряду забезпечити:
Виконання вимог Профспілки працівників охорони здоров’я України, переданих до Кабінету Міністрів Украї-

ни під час проведення Всеукраїнської попереджувальної акції протесту 19 вересня 2017 року в м. Київ (текст 
офіційних вимог додається).

Розробку та прийняття Державної програми соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я 
в умовах реформування галузі.

Розгляд та схвалення проекту КОНЦЕПЦІЇ (текст проекту Концепції додається), запропонованої учасни-
ками Форуму.

Продовження розвитку служби екстреної медичної допомоги з обов’язковим виконанням Закону України 
«Про екстрену медичну допомогу», у тому числі зі збереженням лікарських та фельдшерських бригад екст-
реної (швидкої) медичної допомоги.

Спрямовування на фінансування галузі не менше ніж 7% ВВП.
ПРОПОНУЄМО Верховній Раді України як першочергові заходи:
Включити до порядку денного та підтримати в першому читанні законопроекти «Про засади державної 

політики охорони здоров’я» (реєстр. № 2409а); «Про лікарські засоби» (реєстр. № 2162-д); «Про організацію 
медичного обслуговування населення в Україні» (реєстр. № 7065) з урахуванням пропозицій Профспілки 
працівників охорони здоров’я України щодо забезпечення державних гарантій медичним і фармацевтичним 
працівникам, їх професійних прав та пільг.

ЗАКЛИКАЄМО Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Уряд України ста-
ти до конструктивної співпраці з громадськістю.

ПІДТРИМУЄМО зусилля Профспілки працівників охорони здоров’я щодо обстоювання соціальних 
прав працівників галузі та РЕКОМЕНДУЄМО вжити заходів соціального протесту у разі невиконання 
в повному обсязі вимог від 19 вересня 2017 р.

У разі прийняття Верховною Радою України законопроекту «Про державні фінансові гарантії ме-
дичного обслуговування населення» № 6327 редакційній комісії підготувати звернення від Форуму до 
Президента з вимогою у рамках дотримання його повноважень як Гаранта Конституції України не підписува-
ти зазначений закон, як такий що містить положення, які порушують Конституцію України у частині права 
громадян на здоров’я і його охорону та інші, та передати закон на розгляд до Конституційного суду.
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Відзначалось, що почастішали випадки провокації хабар-
ництва щодо справді успішних спеціалістів-медиків, яким 
можуть щиро віддячуватись пацієнти. Називались випадки, 
коли розпочаті при цьому слідчо-процесуальні процеси проти 
медиків безперспективно тривають роками і завершуються 
нічим.

Лікарська громада пропонує «рецепт» для подолання ко-
рупції в Україні, яка є серед лідерів корумпованості. Складо-
вими такого «рецепту» є: ліквідація надзвичайно глибокої 
соціально-економічної розшарованості в суспільстві шляхом, 
при тому не так шляхом збільшення зарплат та пенсій широ-
ким верствам населення, бо на це при відсутності реальної 
економіки не знайдеться коштів, як шляхом приведення роз-
мірів зарплат депутатів, урядовців, суддів тощо до обґрунто-
ваних економічним становищем держави; невідворотність 
кари за корупційні дії та величезні зловживання, розкрадання 
бюджету у верхах, а не за принципом «піймали-поділився-
простили»: недопустимість невиконання антикорупційних 
законів та прийняття недосконалих законів, які не запобігають 
корупції, а іноді й стимулюють її. (Які результати проведення 
електронного декларування?). Важливим складником такого 
рецепту є оздоровлення морального стану суспільства, який 
руйнується владоможцями. Бо якщо можна працювати так, 
як працюють народні депутати, бо якщо можна судити так, 
як судять судді (на що звертають увагу правоохоронці!), бо 
якщо можна поводити себе так, як ведуть себе очільники де-
яких конфесій, бо якщо можна купувати дипломи, будучи 
неуками, бо якщо можна торгувати з агресором, бо якщо можна 
безкарно красти державні гроші і т.д. і т. п. , то чому простим 
людям це робити зась? Для чого робити «хлопчиками для 
антикорупційного биття» саме представників середнього кла-
су, в т.ч. медиків!? 

За тривалий час, який минув від створення НАБУ, НАЗК, 
САП чи зменшилась корупція? Коли нарешті «під соусом» 
вимог опозиції та трудящих суспільству подарують створен-
ня антикорупційного суду – чи стане він антикорупційною 
панацеєю? Корупція існує у всьому світі, тільки в різних 
масштабах і при різному рівні боротьби із нею. Поки-що Украї-
ні похвалитись нічим, та «соntra spem spero»!

Зеновій Масний

 • Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü

За даними міжнародних експертів Україні належить 
ІІІ місце серед найнещасливіших країн світу. Поряд 

лише Гаїті та Південний Судан. Чи може бути здоровим 
населення нашої країни ?... 

18 жовтня в приміщенні Міжнародного центру культури 
і мистецтв відбувся Національний форум охорони здоров’я 
«За здорову націю», організований Незалежними профспіл-
ками медичних працівників, Асоціацією захисників прав па-
цієнтів, Асоціацією профспілок України. У заході взяли участь 
близько 1000 делегатів-представників медичної спільноти з 
усіх регіонів України.

Українська медична спільнота виступила категорично 
проти законопроектів, які пропонує МОЗ України під вигля-
дом медреформи, та вимагає прийняти соціальний пакет ре-
форм медицини, який захистить незаможних людей та забез-
печить їм повноцінний доступ до медичних послуг.

 • Àêòóàëüíî!!!

«ÇÄÎÐÎÂÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÅÖÜ – ÇÄÎÐÎÂÀ ÍÀÖ²ß – ÌÎÃÓÒÍß ÓÊÐÀ¯ÍÀ»
Íàö³îíàëüíèé Ôîðóì «Çà çäîðîâó íàö³þ»

Перед початком Форуму проведено круглий 
стіл за участю лікарів, експертів, представників 
виробників лікарських засобів. Обговорено ак-
туальні питання у сфері екстреної медичної 
допомоги, фармацевтичній галузі, оплаті праці 
лікарів та ін.

Ідеологію учасників Форуму підтримали 
представники законодавчої гілки влади – на-
родні депутати Ольга Богомолець, Олег Мусій, 
Ігор Шурма, Валерій Дубіль, Сергій Мельничук 
та Юрій Соловей.

Учасники форуму наполягають на розгляді 
та прийнятті Парламентом пакету законопроек-
тів №№ 2409а та 7065, які дозволять забезпе-
чити надання високоякісних безоплатних ме-
дичних послуг для простих людей шляхом впровадження 
загальнообов’язкового медичного страхування.

«В іншому випадку держава прирікає більшість населен-
ня на вимирання. Попередні розцінки на медичні послуги по 
співоплаті шокують: після прийняття законопроектів Мініс-
терства люди вимушені будуть платити від 100 тис. грн. та 
більше за висококваліфіковану медичну допомогу та опера-
ції», – відзначила О. Богомолець.

Представники медичної спільноти та фахівці впевнені, 
що єдина мета медичної реформи від МОЗ – забрати в громад 
100 млрд грн., сконцентрувати їх в одних руках та потім розі-
красти.

Уч асники форуму оголосили недовіру в.о. міністра охо-
рони здоров’я Уляні Супрун та офіційно звернулися до Пре-

зидента України та Уряду з вимогою впровадити справедли-
ву та спрямовану на благо людей реформу охорони здоров’я 
на основі загальнообов’язкового медичного страхування.

 Крім того, учасники форуму висунули до Уряду вимогу 
негайно призначити міністра охорони здоров’я, який нестиме 
юридичну відповідальність за стан медицини, погасити за-
боргованість медикам із зарплат, ліквідувати «зрівнялівку» 
та підвищити оплату праці медичним працівникам.

За результатами Форуму прийнято резолюцію, в якій за-
пропоновано комплекс законодавчих пріоритетів і першочер-
гових дій щодо недопущення знищення національної системи 
охорони здоров’я.

Володимир РОМАНІВ,
Учасник Форуму

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà
ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ «ÐÅÖÅÏÒ»

(Закінчення. Початок на стор. 1)

 • Íîâèíè ÓËÒ ó Ëüâîâ³

Ó ËÜÂÎÂ² ÏÐÎÉØËÎ 
ÇÀÑ²ÄÀÍÍß 
ÏÐÀÂË²ÍÍß ÑÔÓËÒ 

У приміщенні Музею історії медицини Галичини імені 
Мар’яна Панчишина – осередку Українського Лікарського 
Товариства у Львові, відбулося засідання Правління Світової 
Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ). У зі-
бранні взяли участь Президент СФУЛТ Андрій Базилевич, 
Голова Правління Всеукраїнського Лікарського Товариства 
Микола Тищук, почесний гість – Президент Українського 
Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА) Андрій 
Ріпецький. За допомогою скайп-зв’язку спілкувалися Віце-
Президент СФУЛТ Роксоляна Горбова (США), голова Україн-
ської медичної асоціації Великої Британії Роман Крег, пред-
ставники Київської організації ВУЛТ Даніель Карабаєв, 
Станіслав Нечаїв, Олена Євстігнеєва. Колеги з-за кордону по-
ділилися досвідом, поінформували про роботу своїх органі-
зацій, втілені проекти. Домовлено про поглиблення співпра-
ці між українськими лікарями, які працюють за кордоном і 
на Батьківщині та активну взаємодію на рівні організацій. 
Також обговорювали аспекти юридичної легалізації СФУЛТ 
в Україні як громадської спілки та визначали час і місце про-
ведення наступного Конгресу СФУЛТ. Він пройде на базі 
Тернопільського медичного університету у вересні 2018 року.

Власна інформація

Світова Федерація Українських Лікарських Товариств 
та Українське лікарське товариство у Львові виступи-

ли співорганізаторами проведення 4 листопада ц.р. концерту 
«Композиції української класики» за підтримки куратора проек-
ту Зоріани Мірус та Генерального директора й художнього 
керівника театру, народного артиста України Василя Вовкуна

У дзеркальній залі Львівської опери вперше були викона-
ні п‘ять творів Степана Спєха, співака і композитора, який 
народився в Україні та під час війни був вивезений до Німеч-
чини. Окрім виконання пісень та оперних арій, він писав 
музичні твори, як для akapella, так і для виконання в супро-
воді фортепіано, флейти або скрипки і віолончелі. У програмі 
також прозвучали твори Максима Березовського, Валентина 
Сильвестрова, Василя Барвінського, Миколи Колесси, Ана-
толія Кос-Анатольського, Василя Барвінського, Богдани Фро-
ляк, Мирослава Скорика, Семена Гулака-Артемовського. 
створені в Мюнхені, в аранжуванні лауреата Національної 
премії України ім. Тараса Шевченка Богдани Фроляк. Їх ви-
конали соліст опери ,народний артист України Олег Лихач, 
Ярослав Мигаль (віолончель), Зоряна Бабюк із Німеччини 
(арфа), Богдана Фроляк ( фортепіано), Яромир Боженко (фор-
тепіано).

В УЛТ у Львові за участю Президента СФУЛТ, 
професора Андрія Базилевича, Президента 

ВУЛТ, народного депутата Олега Мусія, Голови прав-
ління ВУЛТ д-ра Миколи Тищука відбулася зустріч із 
Президентом Українського Лікарського Товариства 
Північної Америки (УЛТ ПА – UMANA), доктором 
Андрієм Ріпецьким. Було обговорено майбутні на-
прямки співпраці між організаціями, анонси та ре-
зультати якої будуть висвітлюватись на медіа-ресурсах 
товариств. Говорить д-р А.Ріпецький

 •  Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ ÓËÒ 
Ï²ÂÍ²×ÍÎ¯ ÀÌÅÐÈÊÈ

 • Íîâèíè ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ªÄÍÀÍÍß ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÒÀ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

Було проведено художню виставку “Барви Опери”, де бу-
ли представлені роботи народних художників України Вік тора 
Жмака, Михайла Демцю та Петра Сипняка, художників Сер-
гія Міхновського, Володимира Стецули та Дмитра Легерка.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÐÓÕÀªÌÎÑÜ Â ÍÀÏÐßÌÊÓ 
ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

На черговому засіданні Головної управи заслухано 
інформацію голови товариства доктора Олега 

Дуди про перебіг ХVІ з’їзду ВУЛТ. Підготовлено та про-
голосовано «Відкритий лист» до керівництва держави , 
в якому йдеться про необхідність невідкладного при-
йняття Закону «Про лікарське самоврядування» та по-
требу у радикальному покращенні соціально-економіч-
ного стану медичних працівників, бо існуюча ситуація 
грозить катастрофою для нашої системи охорон и здо-
ров’я. 
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Наша пам’ять проти забуття – саме таким став головний 
лейтмотив міжнародної науково-практичної конфе-

ренції з нагоди 150-річчя знаменної події, яка відбулась в 
середовищі тодішньої галицької медичної громади. Лікарі 
Львова, лікарі Галичини об’єднались в Галицьке лікарське 
товариство, яке згодом назвали Львівським. Сьогодні ми не 
маємо права забувати про це знаменне єднання тутешніх лі-
карів різних національностей задля кращого функціонування 
місцевої медицини, задля здоров’я населення Галичини, те-
риторія якої періодично знаходилась під чужою владою. 

Ініціаторами проведення 
ювілейної конференції висту-
пили Голови українського лі-
карського товариства у Львові 
доктор Олег Дуда та товари-
ства польських лікарів у Льво-
ві доцент Евеліна Грицай-Ма-
ланіч. Організаторами, окрім 
цих товариств, були Головна 
Лікарська Палата у Польщі, 
Всеукраїнське лікарське това-
риство, Світова Федерація 
українських лікарських това-
риств, Світова Федерації По-
лонії медичної, Львівський 
національний медичний уні-
верситет імені Данила Галиць-
кого, товариство польської 
культури Львівщини, Західно-
українська торакальна асоціа-
ція. Всебічну підтримку нада-
ли Верховна Рада України, 
Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство здо-
ров’я Польщі, Львівська об-
ласна державна адміністрація, 
Генеральне консульство рес-
публіки Польща у Львові, 
Львівська обласна рада, Де-
партамент охорони здоров’я 
ЛОДА, Львівська міська рада 
та її управління охорони здо-
ров’я.

Урочисте відкриття конфе-
ренції відбулось 19 жовтня в 
приміщення актової зали 
ЛНМУ ім. Данила Галицького. 
Його розпочав Президент 
СФУЛТ, проректор ЛНМУ, 
професор Андрій Базилевич. 
Він привітав присутніх з цією 
знаменною подією, відзначив-
ши, що створення лікарського 
товариства півтора століття 
тому посприяло розвитку ме-
дицини, покращенню охорони 
здоров’я місцевого населення 
різних етносів. Присутність в 
цій залі більше 400 лікарів з 
Польщі – представників на-
ціональної та окружних лікар-
ських палат, а також польської 
діаспори у світі – вагомий вне-
сок у зміцнення польсько-
української співпраці, зокре-
ма, у медичній галузі. 

Студентський хор ЛНМУ 
«Музи Гіппократа» під керів-
ництвом Галини Гурій на ви-
сокому мистецькому рівні ви-
конав “Gaudeamus igitur” та 
Славень Європи.

З вітальними словами до 
присутніх звернулися ректор 

Варшавського медичного університету (2008-2016) професор 
Марек Кравчик та голова Українського лікарського товариства 
у Львові доктор Олег Дуда. Теплі слова вітання прозвучали 
з вуст Евеліни Грицай-Мала-
ніч – голови товариства поль-
ських лікарів у Львові. Приві-
тав учасників конференції і 
виконуючий обов’язки дирек-
тора ДОЗ ЛОДА Андрій Гол-
дун. 

Учасників конференції по-
благословив та побажав їм 
успіхів у роботі Архімандрит 
Римо-Католицької Церкви пре-
подобний Хендрік.

На першому пленарному 
засіданні «Історія Львівського 
лікарського товариства» про-
фесор Ванда Войткевіч-Рок 
(Вроцлав) виступила з допо-
віддю «Діяльність Львівсько-
го лікарського товариства», де 
дала характеристику його 150-річ-
ній історії.

У своєму виступі професор 
Ігор Держко (Львів) розповів про 
«Філософські погляди та світо-
глядні засади лікарської спільно-
ти Львова кінця ХІХ – початку 
ХХ століть».

Професор Марек Кравчик 
(Варшава) прочитав доповідь 
«Професор Антоні Добжанскі – 
науковець Львова і Варшави».

Директор музею УЛТ у Льво-
ві Олесь Канчалаба у своєму ви-
ступі висвітлив таку непересічну 
для Галичини особистість, як 
«Професор Мар’ян Панчишин – 
історична постать в медицині». Від імені учасників ювілейної 
конференції було покладено квіти до пам’ятника Мар’яну 
Панчишину. 

На цьому пленарному засіданні були виголошені й інші 
доповіді: професора Марека Зєнтека (Вроцлав) про співпра-
цю між Вроцлавським медичним університетом і ЛНМУ 
ім. Данила Галицького; професора Едварда Товпіка (Варшава) 
«Вітольд Зємбіцкі (1870-1950) – лікар, бібліофіл, редактор, 
мисливець»; професора Єжи Юркевіча (Варшава) «Рік 2017 – 
рік доктора Владислва Баганьского»; професора Анджея Гжи-
бовскі (Ольштин) «Видатні представники Львівської меди-
цини на підставі власних досліджень»; Ольги Лідовської 
(Львів) «Участь лікарів – євреїв у розвитку медицини Гали-
чини».

Прозвучали доповіді про організаційні аспекти діяльнос-
ті лікарських товариств у Львові (Оксана Стадник,Львів), про 
полонійні медичні організації (Януш Касіна, Швеція), про 
львівське товариство «Народна Лічниця» ім. Митрополита 

Шептицького (Володимир Семенів, Львів). У низці 
доповідей були висвітлені особистості таких ви-
датних місцевих медиків та науковців, як 
Яків-Броніслав Овчарський (Любов 
Гоцко-Ней та Марта Гоцко, Львів), про-
фесор Роман Ренцкі (1967-1941) (Єжи 
Супади, Лодзь). Олег Дуда та Оксана 
Стадник розповіли про феномен Фелікса 
(Щасного) Сельського (1852-1922), про-
фесор Ганна Цельнік (Варшава) предста-
вила доповідь про Львівську офтальмо-
логічну школу ім. Емануеля Емеріка 
Махека, а професор Аніта Маговська 
(Познань) навела цікаві дані про познан-
ські долі львівських вчених Юзефа Дад-
леза, Стефана Домбровського, Яна Грох-
маліцького, Антонія Якубського, Рудоль-
фа Вайгля.

20 жовтні відбулася Урочиста Літур-
гія для учасників конференції ів у гарні-
зонному храмі Св.Петра і Павла, яку, 
відслужив капелан медичних установ 
Львівської єпархії УГКЦ отець Сергій 

Білоконь. Потім ксьондз Біскуп РКЦ Мар’ян Бучек відправив 
молебен у архікатедральній Базиліці Успення Пресвятої Діви 
Марії.

Далі відбулося спільне покладання квітів до пам’ятника 
розстріляним нацистами львівських науковців на Вулецьких 
пагорбах, на польському Військовому Меморіалі, Меморіалі 
воїнам Української Галицької Армії та Героям антитерорис-
тичної операції на сході України. Також покладено квіти до 
могил Людвіга Рідігера і лікарів – засновників Львівського 
лікарського товариства Б. Овчарського, Юзефа Молендзін-
ського, Хіполіта Арматиса, Казімєжа Мосінга, Мар’яна Пан-
чишина. До речі, члени УЛТ у Львові, напередодні впорядку-
вали могили .цих відомих особистостей.

Святкування продовжились у Львівській Національній 
опері імені Соломії Крушельницької.

Із вітальним словом виступив голова Львівської обласної 
державної адміністраціяї Олег Синютка, Він, зокрема, ви-
словив переконання , що ті люди, які зібрались тут, як україн-
ці, так і поляки, гідно несуть велику честь Львівського лікар-
ського товариства. Голова ЛОДА, своїм виступом і присут-
ністю, підтвердив позитивний імідж Львівщини, готовність 
до поглиблення співпраці в галузі охорони здоров’я та парт-
нерських стосунків з польськими колегами.

З вітальним словами, також виступили Рафал Вольскi – 
Генеральний консул Республіки Польща у Львові, Роман Ілик – 
заступник міністра охорони здоров’я України , Оксана Юри-
нець – народний депутат України, Мацей Гаманкієвіч – Голо-
ва Національної лікарської палати Польщі, Михайло Гичка – 
голова депутатської комісії з охорони здоров’я Львівської 
обласної радаи, Наталія Бунда – директор департаменту роз-
витку Львівської міської ради, Микола Тищук – голова прав-
ління Всеукраїнського Лікарського Товариства.

Усі виступаючі висловили високе шанування до лікарів 
та організаторів ювілею «150-річчя Львівського лікарського 
товариства». Було відзначено Грамотами та Подяками, на-
городжено цінними подарунками членів оркомітету конфе-
ренції, низку лікарів з України та Польщі.

Впродовж наукової частини конференції 20-21 жовтня від-
бувались тематичні секційні засідання з найактуальніших 
проблем кардіології та кардіохірургії, загальної трансплан-
тології, хірургії, радіології, сучасної онкології та викликів 
ХХІ століття у її сфері, торакальної хірургії і пульмонології, 
бойової травми і токсичних уражень, трансплантології кіст-
кового мозку, нейрохірургії, неврології, офтальмології. На цих 
засіданнях виступило більше 100 провідних науковців та лі-
карів з України і Польщі, а також із низки інших країн. Крім 
того, на засіданнях секції «Історія Львівського лікарського 
товариства» йшлося, зокрема, про суттєвий внесок вчених-
медиків та лікарів львівського походження у розвиток поль-
ської медицини у передвоєнні та післявоєнні часи . 

 В останній день конференції відбулося відкриття пам’ятної 
таблиці у Львівській ратуші, де власне 150 років тому й було 
проведене перше засідання Львівського лікарського товари-
ства. Там же у сесійній залі пройшло урочисте завершення 
ювілейних торжеств, які переконливо засвідчили актуальність 
співпраці медиків України та Польщі як в історичній ретро-
спективі, так і теперішньому часі, а також наявність всіх пе-
редумов для цього і в майбутньому задля здоров’я наших 
націй.

Зеновій МАСНИЙ 

Учасників конференції при-
вітав в.о. директора Депар-
таментут охорони здоровя 
Львівщини Андрій Голдун

Поблагословив і побажав
успіхів у роботі 

Архімандрит РКЦ Хендрік

Виступ доцента 
Евеліна Грицай-Маланіч

 • Â³äëóííÿ þâ³ëåþ

ÍÀØÀ ÏÀÌ’ßÒÜ ÏÐÎÒÈ ÇÀÁÓÒÒß
150-ð³÷÷ÿ Ëüâ³âñüêîãî ë³êàðñüêîãî òîâàðèñòâà

Професор Ванда 
Войткевіч-Рок (Вроцлав)

Співає хор ЛНМУ ім. Данила Галицького «Музи Гіппократа»

Учасників конференції при-
вітав Президент СФУЛТ 
професор Андрій Базилевич

Виступ голови УЛТ у Львові
доктори Олеги Дуди

Учасники відкриття пам’ятної таблиці в Ратуші 

Вітальне слово виголосив ректор Варшавського медичного 
університету (2008-2016) професор Марек Кравчик

В центрі Генеральний Консул Рафал Вольський 
та Голова Польського лікарського товариства 

у Львові доцент Евеліна Грицай-Маланіч
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5-7 жовтня 2017 року за 
підтримки Наукового Това-
риства Шевченка, Львівсько-
го національного медичного 
університету імені Данила 
Галицького та Львівської ме-
рії у Львові вперше був про-
ведений 1-й міжнародний 
науково-практичний симпо-
зіум Medicine UpDate 2017 

від проекту Science Medicine Arts Research Translational 
Lviv International Opportunity Network – SMART LION (в 
дослівному перекладі з англійської “РОЗУМНИЙ ЛЕВ”).

Метою проекту стало поєднання лекцій, майстер-класів 
з неформальним спілкування з лекторами – відомими екс-
пертами та лідерами світової медицини. Планується, що такі 
зустрічі відбуватимуться у Львові щорічно.

Напередодні, 4 жовтня була проведена зустріч організа-
торів і міжнародних делегатів із мером Львова паном Андрієм 
Садовим. На ній представлено ідею та шляхи розвитку про-
екту платформи “Розумний Лев”, що допоможе інтегруванню 
українського наукового медичного потенціалу в світову нау-
ку. Голова Лікарської комісії НТШ, завідувач кафедри нор-
мальної фізіології ЛНМУ професор Оксана Заячківська від 
імені оргкомітету симпозіуму висловила подяку команді ме-
ра і особисто пані Ліні Остапчук та колективу «Львівське 
конференц-бюро» за зацікавленість і підтримку ініціативи 
Лікарської комісії НТШ і ЛНМУ у розпрацюванні концепції 
«Львів науковий», яка дозволить пропагувати здобутки львів-

ських науковців та сприятиме швидшому поступу у науковій 
кар’єрі молодих українських науковців.

Упродовж дводенних засідань вперше у Львові прочитано 
лекції провідними науковцями, професорами Роні Фасс з Case 
Western Reserve University (США), Ентоном Куененом з 
Radboud University Nijmegen (Нідерланди), Юрієм Яцківим, 
Case Western Reserve University (США), Василем Лончиною 
з University of Chiсago (США). З огляду на відсутність Джу-
лії Боукаерт, Université des Sciences et Technologies de Lille, 
(Франція), її доповідь прекрасно представила кандидат біо-
логічних наук Тетяна Думич, асистент кафедри гістології, 
цитології та ембріології ЛНМУ, яка є співвиконавцем дослі-
джень, що здійснюються за грантової підтримки програми 
«Горизонт 2020». 

Цікавою та продуктивною була постер сесія, під час якої 
молоді вчені могли отримали оцінку свої роботі, корисні по-
ради, а також у неформальний спосіб поспілкуватись з запро-
шеними лекторами.

Особливістю заходу стало залучення студентів медиків, 
адже для них було підготовлено спільний українсько-польський 
арт-науковий проект «Навчання і креативний експеримент» 
авторства Йоанни Гофмманн-Дітріх з University of Arts in 
Poznan, Studio for Transdisciplinary Projects & Research 
(PL), Chair of Art & Science Node Berlin, DE і Віталія Шу-
ляка на теми: «Тіло», як відео-інсталяція (показ тіла людини 
через трансформації молекул в ДНК та наночастинки) і «По-
ранений» (наслідки «моніторингової хвороби») у холах ана-
томічного корпусу ЛНМУ ім. Данила Галицького. Проект 
тривав упродовж наступного тижня і продовжиться в інших 
університетах Львова у форматі фестивалю «Тетраметрика» 
(автор ідеї – Михайло Барабаш). Мистецтво, як і наука ви-
магає оригінальності та креативності – саме про це говорили 
на урочистому відкритті учасники симпозіуму. А студенти- 
медики були захопленні ідеєю арт-наукових інсталяцій у фор-
маті 3D безпосередньо в будівлях ЛНМУ.

Групу учасників симпозіуму прийняв 
міський голова Андрій Садовий

 • Â³ñò³ ÍÒØ ó Ëüâîâ³

«SMART LION»

До знань і досвіду, які утримали учасники симпозіуму та 
студенти-медики щодо стресу й стрес-асоційованих захворю-
ван, того, як спілкуватись лікарю з пацієнтами, щоб мінімі-
лізувати стрес для них, додалось ще одне апріорі: сучасна 
мова спілкування для здобування нових знань – англійська. 
Забезпечення синхронного українського перекладу лікарями 
к.м.н. Іреною Пшик-Тітко та к.м.н. Мар’яною Савицькою ви-
ступів запрошених лекторів підтвердило важливість якнай-
швидшої інтеграції українських науковців і медиків у англо-
мовне наукове медичне середовище, що є у сучасний час 
важливим у професійній діяльності.

Ярина ПОГОРЕЦЬКА,
к.м.н., асистент кафедри нормальної фізіології ЛНМУ

 • Íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ÓËÒ ó Ëüâîâ³: ïîñòàò³

ÄÎÁÐÎ×ÈÍÅÖÜ

Без побудови міцного громадянського суспільства іс-
нування незалежної, правової, демократичної держави 

є вельми проблематичним. Незаперечним є те, що в процесі 
творення та подальшого функціонування громадянського сус-
пільства повинно бути задіяно якнайбільше людей, які б без-
корисно служили суспільству. В історичній ретроспективі 
бачимо, що в українському середовищі лікарі завжди нале-
жали до моральних авторитетів. Одначе, в наш час все шир-
шого панування прагматичного матеріалізму такі особистості 
серед лікарів зустрічаються не так вже й часто.

Як наголошує академік Любомир Пиріг у своїй знамени-
тій праці «Лікарю, будь громадянином!» , «Лікар,… якому не 
байдуже майбутнє нації, не може жити і працювати, відгоро-
дившись від сучасних соціальних і національних проблем». 
Водночас він відзначає, що « нехтування громадянською по-
зицією провадить до атрофії національно-патріотичного по-
чуття у лікарів».

Це особливо важливо сьогодні, бо складно проявляти гро-
мадянську активність у країні, де лікар не почуває себе ре-
ально соціально захищеним, де лікарська професія гідно не 
оцінюється суспільством та владою, а лікарі не займають 
достойне місце в суспільстві. Тому заслуговують якнайпиль-
нішої уваги та високої поваги ті наші колеги, які поряд із 
якісним виконанням своїх професійних обов’язків, займають 
активну позицію у суспільному житті

Саме до таких особистостей належить львівський доктор 
Роман Грицевич. Він є лікарем із майже сорокарічним стажем, 
працює завідувачем одного із сімейних відділів Першої місь-
кої клінічної лікарні ім. Князя Лева. Про його високі про-
фесійні якості свідчить удостоєння високого звання «Заслу-
жений лікар України», Почесні Грамоти Міністерства 
охорони здоров’я України. 

Вражає енергійність цієї доброзичливої, усміхненої лю-
дини із уважним, теплим поглядом сяючих очей, які випро-
мінюють оптимізм, якого він ніколи не втрачає, як і тверду 
віру в неодмінний успіх своїх, іноді здавалось би, неймовір-
но складних починань. Він однаково доброзичливо та одвер-
то спілкується як із своїми колегами та численними пацієн-
тами, так і з президентами, як із пересічними львів’янами, 
так і з відомими особистостями, дипломатами.

Вражаючою є різнобічність суспільно корисних ініціатив 
та починань Романа Грицевича. Це і культурологічні та іс-
торичні заходи, це і діяльність в сфері поглиблення міжна-
родних стосунків і , звичайно ж, велика щоденна робота у 
тому, що стосується його лікарської професії. Він активно 
пропагує Україну у світі, знаходячи розуміння у чужоземців, 
дипломатів, зарубіжних діячів культури, особливо тих, які 
мають українське коріння. Від 2008 року є помічником по-
чесного консула Республіки Австрія у Західній Україні. За 

особистий суттєвий внесок у зміцнення взаємозв’язків між 
Україною і Австрією та на знак вдячності за визначні досяг-
нення у справі догляду за воєнними похованнями нагородже-
ний австрійським «Золотим Чорним Хрестом».

Про оцінку його якостей як громадського діяча перекон-
ливо свідчить те, що ось вже впродовж чотирьох скликань 
львів’яни обирають його депутатом Львівської міської ради, 
де він вирізняється високою активністю та ініціативністю. 
Робить усе можливе аби задуми-проекти щодо суспільно-
культурного життя Львова реалізувалися без зволікань. Має 
опінію «миротворця», бо є добрим співбесідником (прецінь 
є високопрофесійним лікарем) і дипломатично згладжує «го-
стрі кути» й вирішує численні перипетії, які нерідко виника-
ють серед львівських політиків. Його депутатська діяльність 
відзначена Почесною відзнакою Львівської міської ради «Ор-
деном Лева». За значний внесок у справу зміцнення держав-
ної безпеки України Роман Грицевич нагороджений орденом 
Служби безпеки України.

Роман Грицевич чудово усвідомлює, що лише панування 
високої духовності у всіх сферах нашого життя може забез-
печити успішну розбудову громадянського суспільства. Тому 
приділяє велику увагу церковним справам, про що свідчать 
його нагороди: орден Святого Апостола Андрія Первозван-
ного І ступеня, орден Святого рівноапостольного Великого 
князя Володимира І ступеня, орден Святого Миколая Чудотвор-
ця І ступеня та орден Архістратига Божого Михаїла ІІ ступе-
ня. Та найвищою відзнакою в його житті стало Благословен-
ня Папи Римського. Доктор Грицевич є Головою громадської 
організації «Клуб української греко-католицької інтелігенції». 

 Незважаючи на щільний графік роботи, пан Роман є про-
дюсером багатьох культурних й соціальних проек тів. На його 
рахунку чимало добрих мистецьких починань. Це і презента-
ції книжок, благодійні виставки-аукціони творів відомих 
мистців, зокрема, фотовиставки у галереї Лауреата Шевчен-
ківської премії Василя Пилипюка, де Р.Грицевич є заступни-
ком голови фотосалону. Він активно пропагує Україну у сві-
ті, знаходячи розуміння у чужоземців, дипломатів, зарубіжних 
діячів культури, особливо тих, які мають українське коріння.

Романом Грицевичем докладено значних зусиль для увіч-
нення пам’яті славетної співачки-українки з Америки Квітки 
Цісик. Він став головою правління Громадської організації 
«Незабутня Квітка». Для відзначення 65-річчя від дня наро-
дження співачки ним було ініційовано проект відповідної 
постанови Верховної Ради. Його заслугою є створення музею 
співачки, концерти-фестивалі українського романсу її імені, 
благодійні концерти у Львівській Опері у березні 2013 року 
та лютому 2015 року, названа іменем Квітки львівська вулиця, 
що також було ініційовано ним як депутатом міськради. А 
вже у грудні цього року він у Нью-Йорку організовує мемо-
ріальний концерт пам’яті цієї мисткині. 

Йому належать спонсорування та організація низки кон-
цертів, присвячених батькові українського романсу львів’янину 
Богдану Весоловському: у квітні 2015 року в Палаці Потоць-

ких (до 100-річчя пісняра ) і у червні того ж року у Львівській 
Опері. В його активі організація приїзду до Львова відомого 
українського шансоньє з Америки Ерка з концертом «Від Ве-
соловського ... до Ерка» у лютому 2016 року.

Роман Грицевич – меценат різних ювілейних заходів, се-
ред яких ювілейний бенефіс відомого поета-пісняра Степана 
Галябарди на сцені Національного театру імені Марії Зань-
ковецької, ювілейний вечір славного поета, пісняра, драма-
турга Богдана Стельмаха. 

Ним було організовано мистецький вечір «Шевченкіана 
медика» з нагоди 200-річчя від дня народження генія україн-
ського народу Тараса Шевченка, який відбувся у театрі ім. 
Марії Заньковецької. Він також був одним з меце натів пре-
зентації фотоальбому «Україна – земля Тараса» лауреата 
Шевченківської премії Василя Пилип’юка, присвяченого 
200-річчю Кобзаря. Його активна культурологічна діяльність 
відзначена Золотою медаллю Українського Фонду культури 
«За високий професіоналізм»

Роман Грицевич став ме ценатом виготовлення меморіаль-
них таблиць, зокрема - акаде міку УАН Віктору Кімаковичу, 
політв’яз ням М. Гориню, В. Чорноволу, відомому хірургові 
академіку Михайлові Павловському, загиблим воїнам АТО, а 
також встановлення меморіальної таблиці на гробниці Львів-
ської капітули на Личаківському кладовищі.

Пан Роман був ініціатором-спонсором створення й виго-
товлення пам’ятних медалей, присвячених «Небесній Сотні». 

Роман Грицевич із послом США в Україні Джефрі Пайєтом

Доктор Грицевич сприяв безкош товним консультаціям та 
лікуванню поранених українських вояків у шпиталях Люблі-
на й Варшави, за що був нагороджений відзнакою Верховної 
Ради України. Спільно з діагнос тичним центром «МеДІС» 
провів акцію «Краплина життя», яка дала можливість львів’я-
нам і гостям міста безкоштовно визначити свою групу крові. 
Створено базу даних для здачі крові пораненим на війні. Іні-
ціював надання безкоштовної допомоги пораненим найвідо-
мішим українським пластичним хірургом Русланом Валіх-
новським. 

Всі його старання – на благо Львівської громади, зокрема, 
молоді. У квітні 2013 р. у Львові за його ініціативою та спри-
янням відкрито представництво відомого польського навчаль-
ного закладу, яким є Люблінський університет Марії Кюрі 
Склодовської. За ініціативи пана Романа з благодійною місією 
до Львова прибула «Міс українська діаспора Канади» Євгенія 
Борідка, яка разом з ним відвідала дитячий інтернат, вручила 
дітям цінні подарунки. Не забуває доктор Грицевич і про спорт 
та його роль для підростаючого покоління. Він в цьому році 
очолив Львівську обласну федерацію дзюдо, де головну ува-
гу приділяє таким управлінським аспектам своєї діяльності, 
як підвищення конкурентоздатності спортсменів Львівщини 
на загальноукраїнському рівні, розвиток дитячого і юнацько-
го спорту та його кадрового резерву, фінансове та матеріаль-
но-технічно забезпечення федерації.

(Закінчення на стор. 5)
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Львівська Духовна семінарія Святого духа, секція ме-
дичного капеланства братства «Введення в храм Пре-

святої Богородиці» 11 листопада ц.р. провели у Крехівському 
монастирі о.о. Василіян День духовної віднови для медичних 
працівників. Від УЛТ у Львові захід координувала член ГУ 
товариства д-р О. Луць. 

 Учасники заходу взяли участь у Літургії та молебні до 
Пресвятої Богородиці, прослухали цикл духовної науки, пере-
глянули християнський кінофільм. Також було проведено 
цікаву екскурсію у старовинному Крехівському монастирі.

Власна інформація 

В програмі святкування 
150- річчя Львівського 

лікарського товариства у Львові 
відбулося спільне україно-поль-
ське секційне засідання «Сучасна 
онкологія – виклики ХХІ століт-
тя». Один із найвидатніших он-
кологів України, професор Борис 
Білинський розповів про здобут-
ки медиків Львова у боротьбі з 
раком у минулому та сьогоденні. 
Головний лікар Львівського дер-
жавного онкологічного центру 
Ігор Ковальчук представив пер-
спективи розвитку онкологічної 

служби Львівщини, а Кшиш-
тоф Урбаняк окреслив сучас-
ні аспекти співпраці держави 
і приватного сектору у сфері 
охорони здоров’я Польщі. 
Професор Олексій Ковальов 
додав наукової новизни у 
персоніфікованому протипух-
линному лікуванні. Колега з 
Варшави професор Марек 
Дурлік із Centralny Szpital 
Kliniczny MSWiA w Warsza-
wie поділився досвідом хі-
рургічного лікування раку 
підшлункової залози. Продо-
вжила висвічувати сучасні 
тренди хірургії та рекон-
струкції грудної залози про-
фесор Діана Ходоровіч-За-

 • Àêòóàëüíî!!!

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÇÀÕÈÑÒ 
ÌÅÄÈÊ²Â

Адвокатське об’єднання «Імунітет», яке співпрацює із 
УЛТ у Львові, надає швидку та безкоштовну первин-

ну юридичну допомогу членам товариства за схемою 24/7. 
Вона передбачає надання відповідей на правові питання, ба-
зову правову підтримку професійної діяльності лікаря, на-
дання первинних правових консультацій щодо вирішення 
медичних конфліктів, формування бази зразків та шаблонів 
правових документів для забезпечення провадження медичної 
практики. Проводиться захист прав та інтересів медиків при 
досудовому вирішенні справ; представництво в судах та ор-
ганах влади; участь в реформуванні закладів охорони здоров’я; 
в організації кадрової роботи; при заснуванні приватної ме-
дичної практики. Пропонуються освітні заходи за актуальни-
ми напрямками, керуючись принципом «Медична реформа: 
обізнаний – озброєний».

В листопаді ц.р. в УЛТ відбулася зустріч медиків із пред-
ставниками АО «Імунітет» на якій були розглянуті актуальні 
правові питання щодо захисту прав медиків. 

Детальнішу інформацію можна знайти в «НЗ» №6 за 2017 рік
Контактні телефони: 032-276-64-870; 050-370-81-80; 
 097-332-97-05; 067-350-13-63. 
79005, Львів, вул. Туган-Барановського, 24. 
е-mail: imunitety@ gmail.com
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Олег Дуда

нєвска з Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie . Закінчив першу 
частину доповідей завідувач 
відділу хіміотерапії ЛДОРЛДЦ 
доцент Ярослав Шпарик, який 
розповів про суттєвий внесок 
українських онкологів у роз-
робку світових стандартів 
лікування гормонозалежного 
раку грудної залози.

Після перерви конференц-
зал поповнився не тільки но-
вими доповідачами, а й слу-
хачами (на секцію зареєстру-
валося 120 учасників). У такій 
дружній та робочій атмосфері 
виступила керівник Націо-
нального Інституту Раку професор Олена Колеснік, висвіт-
ливши сучасні підходи у лікуванні раку прямої кишки. Завід-
увач кафедри онкології та радіології Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького 
професор Тарас Фецич розказав про комбіноване лікування 
метастатичного колоректального раку. Цікавий досвід поєд-
нання трансанального та лапароскопічного оперативного 
втручання при пухлинах прямої кишки презентував Roman 
Styliński з Клініки загальної хірургії, трансплантації та хар-
чування при Uniwersytet Medyczny w Lublinie - UMLubі. На-
ступні доповіді стосувалися особливостей лапароскопічної 
хірургії (д.м.н. Андрій Лукашенко із Національного інститу-
ту раку), системної хіміотерапії (Богуміла Цісел, Клініка он-
кологічної хірургії при Люблінському медичному універси-
теті) та комплексного лікування (професор Войцех Полковскі, 
завідувач Кафедри онкології та Клініки онкологічної хірургії 
при Люблінському медичному університеті). 

Головний позаштатний 
онколог МОЗ України, 

професор Олексій Ковальов

На наступному засіданні доповідачі зосередилися на лі-
кування раку яєчників. Зокрема, професор кафедри онкології 
ЛНМУ Наталя Володько у своїй доповіді про патогенез раку 
яєчників акцентувала увагу на необхідності рутинного визна-
чення BRCA мутації як невід’ємного елементу при виборі 
тактики лікування, а Юрій Милян з ЛДОРЛДЦ розповів про 
практичні критерії передопераційної оцінки перитонеально-
го канцероматозу при раку яєчників. Доцент Роман Ярема 
зосередив свою увагу на способі покращення лікування ін-
траперитонеального дисемінованого раку при застосуванні 
HIPEC. Про новітні техніки радіотерапії, що застосовуються 
у приватній клініці Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej Zamość, зокрема, стереотактичну радіохірургію, 
розповів керівник відділу радіологіі Кшиштоф Патира. На-
останок Роман Кізима із Західноукраїнського спеціалізовано-
го дитячого медичного центру представив результати мульти-
модального лікування сарком ІІІ-IV стадії у дітей.

Є всі підстави для того, щоб сподіватися що спільна ро-
бота провідних онкологів обох країн вийде за межі наукової 
конференції та трансформується у тісну практичну співпрацю, 
яка допоможе краще долати рак на теренах України та Польщі.

Олег ДУДА

Професор Борис Білинський

 Не шкодує зусиль та коштів на меценатську діяльність. 
Особливо багато робить для рідних Збоїщ, зокрема, школи № 30, 
будинку «Просвіти», храму Св. Димитрія, побудови каплиці 
на старому кладовищі. 

Незважаючи на постійну зайнятість, Роман Грицевич зна-
ходить час для творчої роботи. Так, з початку 2012 року він 
почав втілювати важливий проект – показати десятиліттями 
замовчувану несправедливість: траґедію так званого «добро-
вільного» переселення в 1945 і 1946 роках українців із спо-
конвічних українських земель Надсяння, Лемківщини, Лю-
бачівщини і Холмщини в Совєцьку Україну. У співпраці з 
дослідником української історії ХХ століття (визвольних 
змагань, репресій і депортацій) Мирославом Бардахівським 
написав книгу «Село з Надсяння». Присвячeна цій події прес-
конференція відбулася у Львівській міській раді у червні, а у 
серпні 2016 року книжка була презентована громадськості в 
Будинку архітектора за участю голови товариства «Надсяння» 
Володимира Середи, членів товариства та багатьох «пере-
селенців» і їхніх нащадків. Відомі літератори Ігор Калинець, 
Богдан Стельмах, екс-мер Львова Василь Шпіцер оцінили 
книжку дуже високо, назвали її унікальною. Підкреслили, що 
вона дуже на часі і послужить справі порозуміння України й 
Польщі та братерському співробітництву, особливо тепер, 
перед загрозою від спільного ворога – імперської Росії. 

 Творча співпраця двох синів великої депортованої роди-
ни Грицевичів-Бардахівських - Романа і Мирослава триває. 
Йде праця над створенням книжок про подорожі до Польщі, 
про рідний Львів, про історичне минуле тощо.

 Секрет успіхів героя нашої розповіді вбачається насам-
перед у тому, що він чудово володіє вмінням знаходити та 
гуртувати однодумців, заохочувати оточуючих до добродій-
ності, показуючи їм особистий приклад. Всім своїм життям 
доктор Роман Грицевич переконливо засвідчує, що він ревно 
дотримується Господнього повчання – твори добро ближньо-
му. Якби ж то у нас сьогодні було більше таких людей як він, 
і у цілому суспільстві, і серед медичної громади, зокрема!

Зеновій МАСНИЙ
член НСЖУ

(Закінчення. Початок на стор. 4)
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3 листопада 2017 р. відбулася Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Хвороби-сирітки в кардіології». Були 
розглянуті наступні програмні питання: Рідкісні розлади рит-
му і провідності серця. Легенева артеріальна гіпертензія. 
Рідкісні хвороби магістральних судин. Вагітність і хвороби 
серця. Оперовані в дитинстві вроджені вади серця. Рідкісна 
патологія міокарда.

 Почесною гостею конференції була Prof. Gabriele Hessling 
із відділу електрофізіології, Німецького Центру Серця у Мюн-
хені. 

 • Ì³æíàðîäíà ñï³âïðàöÿ

ÊÎÌÀÍÄÀ DOCTOR TAP 
UKRAINE

Інститут родини та подруж-
нього життя – це структур-

ний підрозділ Українського Ка-
толицького  Університету, 
науково-освітнє середовище 
покликане досліджувати, розви-
вати та поширювати вчення Католицької Церкви про шлюб 
та сім’ю. Місія інституту зводиться до формування сімейної 
культури в суспільстві та поширення родинних цінностей 
шляхом навчань і бесід про важливі питання, проведення до-
сліджень та популяризації їхніх результатів. Цінності – це 
вказівки, як бути щасливою людиною. Їх потрібно шанувати 
не лише словами, але й конк ретними добрими вчинками.

В основі цінностей Інституту лежать:
• Сімейні цінності. Віримо, що майбутнє України і світу 

залежить від збереження інституту родини; усвідомленого 
батьківства і материнства; активної участі батьків у процесі 
виховання дітей; пошанування родинних традицій; держав-
ного захисту сім’ї та родини.

• Гідність людської особи. Кожна людина наділена Богом 
даною гідністю від зачаття до природної смерті, яка виража-
ється у базових загальнолюдських правах і обов’язках, мо-
ральних принципах і християнських цінностях.

• Служіння. Ми служимо людям, плекаючи просімейну 
культуру та поширюючи сімейні цінності у сучасному світі.

Команда Doctor Tap Ukraine вірить у сімейні цінності. 
Міжнародна база даних DoctorTap Ukraine – це відкрита плат-
форма взаємодії та діалогу, місце зустрічі не лише пацієнтів 
та лікарів, але й всіх охочих до бесіди. DoctorTap Ukraine – це 
спільнота фахівців на службі охорони здоров’я, життя та ін-
ституту сім’ї. Команда розпочала співпрацю з Інститутом 
родини та подружнього життя Українського католицького 
упіверсистету, оскільки ЇХ погляди та сімейні цінності збіга-
ються.

Серед проектів ІРПЖ: «Школа сім’ї», Школа «Дар плід-
ності» та Серія Міжрелігійних симпозіумів«Сімейні ціннос-
ті перед викликами секулярного світу». 

Ми не будемо й на мить зупинятись на досягнутому!
Інформація УКУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Здійснити передплату можна у кожному 

відділенні «Укрпошти» 
на будь-який термін. 

Передплатний індекс 30053. 
Матеріали до друку просимо висилати 

на адресу z.p.masnyj@ukr.net – 
головному редактору – 

доценту Зеновію Масному 
(+380502218358).
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Україна цьогоріч відзначає 75-ту річницю створення 
Української Повстанчої Армії, яка у роки Другої сві-

тової війни боролась як проти коричневої, так і проти черво-
ної чуми за самостійність і незалежність нашої Батьківщини. 
Будь який ювілей сприяє пафосності, але через ознаки слаб-
кої поінформованості наших співгромадян, також доцільно 
заповнити прогалини серед фактичного матеріалу, який ста-
ранно приховувався від українців у «спецхранах» колишньо-
го СССР. 

Орґанізований ще в Українській державі у квітні 1918 ро-
ку з ініціативи лікарів Євмена Лукасевича, Бориса Матюшенка 
та інших Український Червоний Хрест (УЧХ) після 1921 ро-
ку, через втрату нашої державності, не міг уже бути членом 
Міжнародного Червоного Хреста. Після проголошення Укра-
їнської держави у червні 1941 року у Львові з ініціативи укра-
їнських лікарів постав відділ Українського Червоного Хреста 
(першим головою був лікар Леонід Курчаба, з серпня 1941 – 
лікарка Галина Біленька-Врецьона, а потім – Тома Воробець). 
Невдовзі централя Українського Червоного Хреста була ство-
рена у Рівному, де містився Райхскомісаріату Україна (очіль-
ник – лікар М.Корнилів, який тоді діяв під прізвищем Василів), 
а у вересні 1941 року Український Червоний Хрест постав у 
Києві під керівництвом професора Федора Богатирчука. Ме-
режа червонохрестних відділів і підвідділів згодом охопила 
всі землі України. 

Активісти УЧХ на східні терени підбиралися переважно 
з членів Орґанізації Українських Націоналістів. Але на від-
міну від німецьких військовиків, ґестапо не толерувало ді-
яльність Українського Червоного Хреста, тому згодом єдино 
де ще діяв УЧХ була Українська Повстанча Армія, що по-
стала в середині жовтня 1942 року. Український Червоний 
Хрест та Санітарна служба УПА тісно переплітались і не-
легко нині розмежувати їхню діяльність. У 1943 – 1944 роках 
обов’язки підпільного УЧХ значною мірою перейняла ОУН.

Партизанський характер УПА передбачав окремий підхід 
до орґанізації та функціонування санітарної служби. Понад 
усе була конспіративність. Тому про її діяльність можемо су-
дити значною мірою з архівних матеріалів карних орґанів 
колишнього СССР, обережної мемуарної літератури з Вільно-
го Світу та сміливіших споминів учасників ОУН та УПА, які 
дожили до незалежності України. 

У системі медичної опіки Української Повстанчої Армії, 
окрім українців, працювали також лікарі різних національ-
ностей, зокрема євреї. По-перше, серед лікарів України євреї 
в той час були досить численними. По-друге, в УПА вони 
рятувались від німців, тому охоче йшли на співпрацю з україн-
цями. Думається, що їхній внесок у боротьбу проти німців у 
лавах Української Повстанчої Армії треба детально вивчити 
і висвітлити окремо, бо оглядова розвідка не спроможна всьо-
го охопити. Почати ж треба саме з медиків-українців, бо вони 
свідомо, а не вимушено, йшли в ОУН та УПА, виборюючи 
незалежність для всієї України.

Згідно свідчень полковника М.Омелюсіка, начальником 
санітарної частини УПА призначили лікаря-хірурґа на псев-
до «Еней» з Волині, що орґанізував шпиталь при штабі УПА 
на Поліссі.

У 23 томі Літопису Української Повстанчої Армії (Торон-
то, 1992 – Львів, 1993, С.107-132) вміщено спомини д-ра Мо-
деста Ріпецького («Горислава»), тоді курінного лікаря УПА, 
керівника санітарної служби куреня під командуванням Ва-
силя Мізерного («Рена»), сформованого влітку 1944 року на 
пограниччі східної Лемківщини та західної Бойківщини. До 
першої сотні «Євгена», пізнішої сотні Д.Свістеля («Веселого») 
він призначив студента медицини Остапа Волинця («Гуцула»), 
який закінчив п’ять семестрів медицини у Львові й працював 
уже в Санітарній Службі УПА в інших сотнях, а до сотні 
Володимира Щигельського («Бурлаки») він приділив студен-
та медицини «Кивая», який закінчив у Львові два семестри 
медицини. Модест Ріпецький відзначає: «Сотні «Нечая», 
«Байди», «Громенка», «Осипа» мали добре зорґанізовану Са-
нітарну службу, з достатнім устаткуванням.» Окрім дуже 
детального опису своєї роботи у цьому курені, Модест Рі-
пецький також наводить імена й інших медиків Української 
Повстанської Армії, таких, як лікарка сотні «Чорного» Мар-
та Тарнавська, лікар сотні «Байди» доктор «Зоя», лікар Х. з 
сотні «Нечая», лікар Підкарпатського куреня «Прут» Мирос-
лав Мартинець («Берест»), лікар сотні «Осипа» з Перемищи-
ни доктор «Вуйко», курінний лікар Лемківського куреня док-
тор «Рат», лікар шпиталиків УПА Славського району 
«Борунда», студент медицини «Арпад», студент фармації 
«Орест», фельдшер «Липа», медсестра П.Свита (тета сотни-
ка Ярослава Коцьолка -«Крилача»), Анна Мельник («Одарка»), 
«Пчілка», «Калина», санітар «Грім» сотні «Нечая», санітар 
Стефан Бабяк («Орленко») сотні «Бродича», санітар «Бульба» 
сотні «Бурого», санітар УПА в Ярославщині-Любачівщині 
Ілля Сошин-Молинь («Мак»), Софія Киндій («Мавка І») у 
1942-1944 роках в ОУН, від 1945 року студентка Львівського 
медінституту.

Хоча небагато збереглось свідчень щодо справжніх імен 
та прізвищ медиків в ОУН та УПА, законспірованих під клич-
ками, проте в діаспорі така література існує вже давно і кілька 
разів перевидавалась навіть на рідних землях після набуття 
Україною незалежності. З ознаки на масовіший характер та 
вищий орґанізаційний рівень це в основному стосується Га-
личини та Волині. Але на центральних, східних та південних 
землях наш народ також воював проти німецьких окупантів 
не лише будучи насильно мобілізованим у «Рабочє-Крєстьян-
скую Красную Армію», а й у добровільних загонах УПА під 
проводом ОУН. Участь медиків-українців у цих малодослі-
джених подіях доцільно викласти, по можливості, деталізо-
ваніше. 

«УПА-Південь» поділялась на три воєнні округи: ВО „Ві-
нниця”, ВО „Умань” та ВО „Холодний Яр”. У воєнній окрузі 
«Умань» діяли загони під командуванням «Чорноти» та «Ста-
левого». Знаний краєзнавець, письменник та журналіст Сер-
гій Піддубний у розділі «Здобудеш Українську державу або 
загинеш у боротьбі за неї» своєї об’ємної книги «Голованів-
щина: від Трипілля до сьогодення» пише: «В районі Гайво-
рона, Ульяновки, Голованівська та Умані вже діяло дві сотні 
УПА під командуванням «Сталевого» і «Чорноти» (досі справ-
жні прізвища не встановлені). Загони були переважно про-
пагандистськими, до їх складу входили і наші земляки: 

Н .Вареник ,  І .Закушняк , 
А.Вареник, П.Коваль, М.За-
кушняк, О.Чорнобай, А.Ко-
валь, В.Караташ, К.Короп, 
О.Масний, В.Нечай». Відомий 
громадський діяч, колишній 
політв’язень радянських конц-
таборів, орґанізатор Народно-
го Руху України на Черкащині, 
кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії Украї-
ни Уманського державного педаґоґічного університету, депу-
тат Уманської міськради Богдан Чорномаз наголошував, що 
«... на Уманщині створення структур ОУН відбувалося не 
тільки з ініціативи членів похідних груп, але і, в багатьох 
випадках, з ініціативи місцевого населення. Яскравий прик-
лад – самоініціативне створення осередку ОУН в аграрній 
школі села Лебединка (нині Кіровоградської області). Там 
було організовано осередок ОУН, членами якого були вчите-
лі та учні. Очолив цей осередок директор школи Хоменко 
(ім’я невідоме).».

У «Справі Нечая (Нечаєва) Владислава Станіславовича», 
яка зберігається в Архіві СБУ (колишного КҐБ) Кіровоград-
ської області бачимо, що Підлубний Яків Григорович 22 лип-
ня 1948 року в м.Іркутську (Росія) дав свідчення: (переклад 
з російської – С.Н.) «Мені відомі ще наступні члени ОУН, про 
котрих я показав на попередніх допитах: 1.ХОМЕНКО Федір 
Пилипович, років 35-38, де він народився, я не знаю, працю-
вав директором аґрономічної школи в селі Межирічка, Голо-
ванівського району, затим в с.Лебединка, Підвисоцького райо-
ну, Кіровоградської області. ... ХОМЕНКО був керівником 
орґанізації українських націоналістів, що існувала при аґро-
номічній школі. ... 2. НЕЧАЙ Владислав /по-батькові мені не 
відомо/, 1926 р. народження, мешкав у м.Підвисоке, Підви-
соцького району, Кіровоградської області... НЕЧАЙ часто 
хвалився своєю мужністю та відданістю ОУН. ... Зовнішні 
прикмети НЕЧАЯ: вище середнього зросту, худорлявий, сма-
глявий, волосся темнорусе. 3.«БАЙДА» – Крайовий провідник 
ОУН. ... Крім того, він керував орґанізаціями українських 
націоналістів й інших районів Одеської області, так як він 
часто від’їздив кудись із аґрономічної школи. Прізвища його 
я не знаю, звали його ВАСИЛЬ Іванович, «БАЙДА» його 
кличка, йому років 35... 4.«ГОЛУБ», на ймення Андрій, пріз-
вища не знаю, років 25-28, де він народився і де мешкав я не 
знаю, але серед членів нашої ОУН»івської орґанізації йшли 
розмови про те, що він є братом члена нашої орґанізації КО-
ВАЛЯ Петра, однак стверджувати цього я не можу. ... На по-
передньому допиті я показав, що членом ОУН був також 
МАСНИЙ Олександр Іванович, але тоді я не все розповів про 
його практичну ОУН»івську діяльність. Сьогодні я бажаю 
доповнити. У лютому 1944р., коли я мешкав у своєї тітки 
Пугач у с.Ємилівка, Голованівського району, до мене прийшов 
МАСНИЙ Олександр і повідомив мені про те, що він знахо-
дився в загоні «УПА» під командуванням «ЧОРНОТИ», тоб-
то в тому загоні, котрий у грудні 1943 року був в аґрономічній 
школі. ...». 

 У загонах УПА в Центрі та на Сході України самовідда-
но працювало багато медиків. Про них ви зможете довідатись 
із продовження цієї статті в наступному числі «НЗ». 

Станіслав НЕЧАЙ (м.Київ)
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Під такою назвою мені була запропонована лекція, яка 
поряд з виступом професора Вой-Войцеховського по-

винна була зачитана Під час ювілейних урочистостей, при-
свячених 150-річчю Львівського лікарського товариства, які 
проводились разом з польськими лікарськими організаціями, 
мене було запрошено, поряд з виступом польського професо-
ра Вой – Войцеховського виступити з розповіддю про історію 
львівської медицини. 

Однак безпосередньо перед моїм виступом його час був 
скорочений до 10 хвилин, що поставило мене як лектора у 
вельми складне положення. Мій виступ вийшов не таким пов-
ним, як було задумано. Тому я з вдячністю прийняв пропозицію 
редактора «Народного здоров’я» і представляю свою доповідь 
без вимушених купюр.

Спільні заходи українських і польських лікарів – вельми 
актуальні сьогодні. Саме інтелігенція повинна сприяти новій 
сторінці в польсько-українських відносинах. Наша історія 
написана не лише чорними та білими фарбами, в ній багато 
перехідних тонів. Про це слід пам’ятати. Польща і Україна – 
партнери в побудові нової Європи. Польща – наш адвокат в 
ЄС, ми відчуваємо загрозу спільного історичного противни-
ка. Оглядаючи наші стосунки з історичної перспективи, тре-
ба пам’ятати, що у нас з поляками більше спільного ніж роз-
біжностей. Наша спільна біда в тому, що нашу історію 
інтерпретували наші недруги, замовчуючи свідомо тривалі 
періоди злагоди, а також політичного і воєнного співробітни-
цтва. Згадаймо відомий фільм Єжи Гофмана «Народження 
нації» – краще не скажеш!

Приступаючи до викладу теми по суті, необхідно згадати, 
що Галичина періоду Австро-Угорщини принципово відріз-
нялася в багатьох аспектах від теперішньої Західної України. 
Населення краю складалося з переважаючої більшості укра-
їнців – селян з невеликим прошарком клерикальної інтелігенції, 
а також значного відсотку маломістечкових євреїв, переваж-
но купців, ремісників, та адвокатів і лікарів із привілейованої 
меншини поляків. Їх представляла земельна магнатерія, що 
мала великий вплив при віденському дворі, чиновництво, що 
набуло особливого впливу після закінчення україно-польської 

війни і, звичайно, інтелігенція, серед якої лікарська громада 
займала значну частку. Лише у метрополії краю Львові поль-
ська община переважала інші. Тому, розглядаючи цей період, 
не можемо забувати існувавше «numerus clausus» для україн-
ців та єврєїв в університетах, пацифікацією селян, посилення 
процесу денаціоналізації (вимога переносу метрик з церков 
до костелів з перспективою службової кар’єри). Українці від-
повідали самоорганізацією – утворенням «Союзу кооперати-
вів», «Українбанку», «Рідної школи», «Пласту», «Соколів» та 
інших. громад. Лікарі об’єднувались в медичні національні 
товариства: гігієнічне, «Відродження» і наприкінці у 1910 року 
в УЛТ. Набирало сили НТШ з його лікарською комісією, по-
являлись українські наукові видання, був відкритий україн-
ський таємний університет. У Львові функціонував україн-
ський шпиталь – «Народна лічниця ім. Митрополита Андрея 
Шептицького». Крім того, багато вихідців з Галичини зроби-
ли немалий внесок в розвиток світової медицини, працюючи 
в університетах Чехословаччини, а згодом, за океаном в Ка-
наді і США. 

Відзначаючи 150 ювілей Львівського лікарського  товари-
ства, ми виходимо з заложення, що усі лікарі Галичини пра-
цювали на одній території, обслуговували одних людей, тому 
згідно з сучасними віяннями ми розглядаємо їх діяльність з 
спільної точки зору. При цьому треба згадати, що «Товариство 
галицьких лікарів», ювілей якого ми святкуємо сьогодні, не 
було першим медичним об’єднанням в нашому краю. У 1845 ро-
ці у Львові була створена дійсно перша лікарська спілка (в 
основному німецькомовна). Товариство галицьких лікарів 
появилося в 1867 р. і об’єднало лише 47 членів. Пізніше воно 
декілька разів міняло свою назву, зберігаючи переважно поль-
ський характер. В 1900 році зорганізовано «Львівське лікар-
ське товариство», що було у складі вищезгаданого «Товариства 
галицьких лікарів». Що стосується самоорганізацій наших 
лікарів, то в період панування австрійської влади появилися 
перші паростки об’єднань українських лікарів. В 1893р. в 
складі уже функціонуючого НТШ створено «математично – 
природописну – лікарську секцію», а в її складі лікарську 

комісію НТШ, яка почала видава-
ти «Лікарський збірник».

Вважаю своїм обов’язком зга-
дати роль відомого лікаря і гро-
мадського діяча Євгена Озаркеви-
ча і його сподвижників – лікарів 
Щасного (Фелікса) Сельського, 
Софії Морачевської, Ореста Дзе-
ровича, Олександра Грабовича, Тадея Гриневича, Гриця Гар-
матія та інших.

Ідея створення УЛТ належить доктору Олександру Коза-
кевичу з Коломиї, який почав активну діяльність в цьому на-
прямі ще в 1903році. Ідею створення українського лікарсько-
го товариства підтримали понад 150 лікарів – українців, що 
працювали на терені Австро – Угорщини, серед них Зиновій 
Левицький (Коломия), Іван Ціпановський (Городенка), Йосип 
Кос (військовий лікар), Володимир Білинський (Збараж), Во-
лодимир Янович (Станіславів), Тит Бурачинський (Чернівці), 
Володимир Гузар (Чернівці). 1 жовтня 1910 року товариство 
було офіційно проголошено, його головою був обраний Євген 
Озаркевич - невтомний піонер на ниві української медичної 
термінології. Не можна оминути згадкою перших ентузіастів 
УЛТ у Львові – Олександра Бурачинського, Юліана Кордюка, 
Івана Куровця, Максима Музику, Ярославу Рудницьку – Кри-
штальську, Івана Чайковського і багатьох інших. Рівночасно 
самоорганізовувалось і українське студентство – 22 червня 
1910 року була заснована «Медична громада», що діяла під 
протекторатом Івана Горбачевького – українця, який став пер-
шим міністром охорони здоров’я не лише в Австрії, а й у 
Європі та світі. Напередодні І світової війни УЛТ налічувало 
145 членів. Після закінчення І світової і україно – польської 
воєн західна частина України опинилася в складі Польської 
держави. 

Продовження в наступному номері «НЗ»
Борис БІЛИНСЬКИЙ, Почесний член УЛТ, Заслужений 

професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, Почесний 
професор інституту проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького
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Ви закінчили медичні студії в Польщі, потім пройшли там 
стажування, але вже через три дні по його завершенні ви 
опинилися в Швеції. Протягом двох років Ви спеціалізуєтеся 
по психіатрії. Швидко ж допекла Вам польська система охо-
рони здоров’я!

Я віддавна мала намір виїхати, тільки не мала певності 
куди саме. Думка про Швецію прийшла, коли я зустріла хлоп-
ця, що згодом став моїм чоловіком. Він частково виховувався 
саме у Швеції.

Під час стажування я підробляла в банку і вивчала швед-
ську мову. За годину роботи там я отримувала у сім разів 
більше, ніж у лікарні, і ніяка суттєва відповідальність не тя-
жіла наді мною. Ця диспропорція в зусиллях та заангажова-
ності була вражаючою. Я хотіла працювати за фахом, але не 
в таких умовах. У Польщі психіатричні лікарні дуже стигма-
тизовані.

Ви відразу знайшли роботу?
У вересні 2015 року я прилетіла на тиждень на заздалегідь 

домовлені рекрутаційні зустрічі і мала переговори в шести 
лікарнях, кожна з яких запропонувала мені роботу.

Схоже, що шлях до професії лікаря в Швеції був прості-
шим, ніж у Польщі.

Мабуть простішим є навчання. Медичні студенти в Поль-
щі тяжко гарують і сидять над книгами шість років, а в Шве-
ції доводиться опанувати одну книгу за семестр. У Швеції є 
один загальний блок психіатрії, неврології, офтальмології та 
ларингології, і з нього здають один іспит. У Польщі кожна з 
цих дисциплін змушує пройти двоетапний іспит – практичний 
та теоретичний.

Добре у шведській моделі те, що від самого початку вона 
дуже пристосована до практичних знань. У Польщі для групи 
з шести осіб у нас був один пацієнт. У Швеції є один студент, 
який працює з одним лікарем.

Але медичні випускники мають теоретичні прогалини, 
що проявляється, наприклад, тим, що вони знають препарати 
для лікування фарингіту, але можуть вже не розуміти, де зна-
ходиться джерело запалення.

Складність у Швеції полягає в тому, що нелегко вступати 
в коледж та аспірантуру. В обох випадках причина однакова – 
дуже обмежена кількість місць. Річ у тім, що в Швеції за-
звичай не вистачає лікарів, і є традиція мати одного стажис-
та на одного спеціаліста. Це забезпечує вам тісніший контакт, 
постійну доступність цього досвідченішого лікаря, можливість 
консультуватися з усіма випадками. Тут вважають, що краще 
навчати менше лікарів, ніж навчати їх погано.

Таким чином, Ви опинилися в комфортній ситуації, маю-
чи стажування – цей важко осягальний в Швеції етап – уже 
за плечима? Чи можна сказати, що Ви опинилися вище в 
ієрархії?

Це не зовсім так. У Швеції до усіх лікарів ставляться од-
наково – молодий лікар без стажування може мати ті самі 
обов’язки, як і той, хто працював понад двадцять років. Ста-
жист у Швеції має більшу відповідальність, ніж у Польщі. 
Він має самостійні чергування в приймальному покої та ам-
булаторії. Втім завжди є спеціаліст на телефоні, аби в разі 
потреби можна було зателефонувати і порадитися в конкрет-
ній справі.

Шведські пацієнти справді не крутять носом, коли за-
мість досвідченого лікаря їх приймають молоді колеги після 
коледжу?

Абсолютно ні. Шведи дуже шанують всіх лікарів, тому 
що їх просто там замало.Загалом у цій країні пацієнт рідко 
зустрічається з лікарем. Працівники нижчого рівня мають 
більші повноваження, ніж у нас – медсестри є особами пер-
шого контакту. Якщо людина застудилася, то вона не біжить 
в амбулаторію, а телефонує по консультацію – це звичайна 
практика. Цю консультацію надають власне медсестри. Вони 
також приймають пацієнтів, в певному сенсі «сортуючи їх». 
До лікаря потрапляють тільки ті, хто насправді хворий.

Така модель гарно розсмоктує юрби відвідувачів у медичних 
центрах, але також зумовлює, що шведи мають інше ставлен-
ня до здоров’я, ніж ми – не бігають до лікаря з дрібничками.

Як виглядає у Швеції резидентура та чим вона різниться 
від того, що є у нас?Окрім того, що доводиться працювати 
в ліпших умовах – по 160 годин на місяць замість 300 за гро-
ші, які дозволять Вам жити гідно?

По-перше, резидент постійно навчається. Він має два обов’яз-
кові курси в семестрі – це має велике значення. На кожний 
триденний курс лікар має два вихідні для навчання. В цілому, 
лікарі тиждень відсутні на роботі, але все-одно отримують 
повноцінну платню. Вартість курсів, проїзду та проживання 
покривається працедавцем.

По-друге, резидент отримує контракт на необмежений час 
з гарантією працевлаштування по закінченні резидентури. У 
Польщі це виглядає набагато гірше – резидент живе в непев-
ності, що на нього згодом чекатиме. У нас є лікарні, де пра-
цюють майже виключно резиденти, бо хто ж не хоче мати 
безплатних працівників? Адже їм платять не лікарні, а Мініс-
терство охорони здоров’я.

По-третє, спеціалізація в Швеції акцептаційна, тобто якщо 
я закінчу всі курси, то отримаю свідоцтво від свого настав-
ника спеціалізації, з яким я залишалася в постійному контак-
ті протягом усіх п’яти років, і це означатиме завершення 
спеціалізації. Наприкінці немає жодного іспиту, як це є у нас. 
Недоліком такої моделі є те, що знання, отримані під час ста-
жування, не є рівнозначними. Той, хто спеціалізувався в Сток-
гольмі, матиме незрівнянно ліпшу підготовку, ніж той, хто 
робив це в провінційній лікарні.

У Польщі, коли Ви починаєте мати серйозні проблеми зі 
здоров’ям, то рано чи пізно Ви потрапите до приватно прак-
тикуючого лікаря, щоб обстежитися поза чергою, щоб швид-
ше потрапити в лікарню.

У Швеції взагалі немає приватної медичної допомоги, але 
зате візити до медичних центрів платні. У порівнянні з їх 
заробітною платою це дійсно символічні оплати. Крім того, 
не всі платять, наприклад діти і молодь до 18 років мають 
право на безплатні візити.

Вартість відвідування медичного центру в Стокгольмі 
становить 200 крон (близько 600 грн), візит до спеціаліста – 
350, а за потрапляння до відділення невідкладної допомоги 
Ви повинні заплатити 400 крон. Однак Ви платите лише до 
певного моменту – поки сума всіх зроблених витрат не до-
сягне 1100 крон. Після осягнення цієї межі всі відвідини про-
тягом наступних 12 місяців будуть безкоштовними. Через рік 
показники обнулюються. Те ж саме з ліками – якщо ви по-
тратите 2200 крон, то з цього моменту протягом поточного 
року ви отримуєте усі ліки безкоштовно. Ця система дуже 
корисна для людей, які серйозно та довго хворіють.

Є також оплати за перебування в лікарні – 100 крон на 
день. Тут нема обмежень, якщо Ви проводите рік у лікарні, 
то платитимете за кожен день. Але, беручи до уваги, що ре-
альна вартість одного дня госпіталізації пацієнта за підрахун-
ками складає 8000 крон за добу, то ця плата є символічною і 
покриває ціну обіду. Це прості, необтяжливі для кишені рі-
шення, які добре працюють. А також вони діють таким чином, 
що людина буде думати двічі, перш ніж піти в приймальний 
покій, вона з’явиться там, коли її життя знаходитиметься під 
загрозою, а не тоді, коли підвищиться температура.

Спробуйте уявити, що в Польщі за відвідини клініки до-
ведеться платити 10 злотих. Для більшості людей це симво-
лічна сума, але я думаю, що вона буде розряджати черги. Для 
тих, хто відчуває дійсну потребу в лікарі, не існуватиме ніяких 
бар’єрів; ті ж з легкою застудою може подумають, що шкода 
собі завдавати клопоту візитом.

Які ще ви бачите переваги шведської моделі?
Я скажу з точки зору психіатрів. Перш за все, в Швеції 

психіатрія не стигматизована. Поки в Польщі психіатричні 
лікарні знаходяться на узбіччі, найліпше десь під лісом, то в 
Швеції психіатричні амбулаторії є в структурі більшості лі-
карень. По-друге, як психіатр я маю тут більше повноважень. 
Я можу проводити дослідження у будь-який час дня чи ночі. 
Аналогічно з процедурами, наприклад з електрошоком. У 
Польщі для скерування пацієнта на електрошок потрібна кон-
сультація з хірургом, кардіологом та терапевтом. Оскільки 
цих фахівців, як правило, нема у вашій лікарні під лісом, то 
історія триватиме тижнями. А в Швеції я одного дня призна-
чаю електрошок, і на наступний день, якщо анестезіолог не 
бачить ніяких протипоказів, вже роблять цю процедуру. Навіть 
у вихідні.

Я чув, що шведська служба охорони здоров’я дуже добре 
комп’ютеризована?

З 2006 року в електронній системі доступна вся історія 
хвороби. У певному сенсі я отримую хворого на таці, що усу-
ває багато проблем. Наприклад, в Польщі, може трапитися 
так, що пацієнт, який лікується в кардіолога і гастроентеро-
лога, може від кожного отримати один і той сам препарат, але 
під різними назвами. Він навіть не знає, що приймає подвій-
ну дозу. Тим часом у Швеції лікар переглядає всі рецепти, 
призначені іншими професіоналами.

Великою перевагою цієї системи є те, що до неї також 
підключені аптеки. Якщо у мене пацієнт із депресією, який 
все ще погано почувається, я легко бачу, чи він взагалі купив 
антидепресанти.

Великим полегшенням є також той факт, що чимало речей 
я можу вирішити по телефону – пацієнт може поговорити так 
зі мною, я можу зателефонувати до іншого фахівця, напри-
клад, кардіолога, дати йому номер пацієнта та отримати кон-
сультацію, які ліки слід підключити. Пацієнт більше не мусить 
робити додаткових візитів і бігати від одного спеціаліста до 
іншого.

Аптеки теж підключені до системи? 
Саме так. Пацієнт може зайти до будь-якої аптеки, де фар-

мацевт на підставі його номера дасть ліки, приписані лікарем. 
Якщо я хочу, то можу навіть виписати рецепт на п’ять років 
для того, щоб хронічний хворий не мав приходити щокілька 
місяців аби тільки отримати новий рецепт. Ви також можете 
просто надіслати електронного листа у стилі: «Привіт, у ме-
не закінчились ліки, будь-ласка, випишіть новий рецепт». Є 

навіть спеціальні телефонні програми, які спрощують такий 
запит.

Ви напевне стежите за страйком ваших колег у Польщі. 
Вони борються не тільки за кращу зарплату та умови праці, 
але також за поліпшення якості медичної допомоги. Влада 
ігнорує їх. Депутат правлячої партії заявив про молодих лі-
карів: «Нехай вони виїжджають». Абстрагуючись від того, 
скільки у цьому вислові незнання, зарозумілості й нерозумін-
ня, чи, на вашу думку, вони повинні їхати за кордон? З того, 
що ви кажете, за кордоном їх чекає ліпше життя.

Я казала вам, що ліпше працювати на одну ставку замість 
трьох, за хороші гроші, в режимі, що дозволяє зробити перер-
ву на обід під час роботи, а по праці залишає тобі ще енергії 
на власні хобі. Я теж казала, що мене оточують люди, які 
шанують те, що я роблю. Але я не сказала про тугу за близь-
кими. Не сказала, що хоча мені є тут добре, однак я почуваюсь 
відчужено. І я не сказала найголовнішого – я хотіла би по-
вернутися. Особливо тому, що маю до кого.

Так, я спостерігаю за подіями в Польщі, і підтримую бо-
ротьбу лікарів. Сподіваюсь, що врешті хтось дещо зрозуміє.

Розпочате голодування молодих лікарів свідчить про ве-
ликий відчай страйкарів. Чи вважаєте ви, що в цьому ви-
падку така форма протесту може бути ефективною?

Я розумію, чому вони це роблять. Я наведу вам кілька 
прикладів. Моя колега змушена була ходити на додаткові чер-
гування на гінекології внаслідок нестачі персоналу. Вона 
брала участь у операції, під час якої знепритомніла. Лікар, з 
яким вона працювала, поставив їй краплівку і відпустив до-
дому. А наступного дня моя подруга сама потрапила на опе-
раційний стіл з ускладненим апендицитом. У Швеції такої 
ситуації не сталося б.

На мій погляд, найефективнішою формою протесту було 
б введення обмеження – один доктор працює лише на одній 
роботі, дотримуючись годинних норм, передбачених Кодексом 
законів про працю. Це виявило б, який великий дефіцит кадрів 
є у Польщі. Лікарі за це платять надто високу ціну. Очікуєть-
ся, що вони працюватимуть багато годин без перерви, що 
провадить до абсурду, вони остерігаються вийти в туалет, 
боячись, що їх лінчують пацієнти. Це неймовірно, як у нас 
ненавидять лікарів.

У Швеції немає клятви Гіппократа, робота лікаря сприй-
мається як будь-яка інша. Ніхто не чекає від вас жертв, усі 
вас шанують. У Польщі це навпаки – всі чекають, що ти ги-
нутимеш на роботі, але мають тебе за ніщо.

< h t t p : / / w w w. w y s o k i e o b c a s y. p l / w y s o k i e - o b c a s y / 
7,115167,22539441,polska-rezydentka-w-szwecji-w-polsce-
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Вітчизняна система охорони здоров’я обтяжена масою проблем. Соціально-економічні обставини 
спонукають наших медиків до виїзду з України. Тому вельми актуальною видається представлена 
нижче стаття про деякі нюанси зарубіжної медицини.

 • Íàóêà - ïðàêòè÷í³é ìåäèöèí³

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ 
ÍÅ²ÍÔÅÊÖ²ÉÍÈÕ 
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ

4-5 жовтня 2017 року на базі кафедри організації і управ-
ління охороною здоров’я ЛНМУ імені Данила Галицького 
спільно з представниками Бюро ВООЗ в Україні та науковця-
ми з інших медичних університетів України представлено 
сучасні освітні програми щодо профілактики неінфекційних 
захворювань (НІЗ) серед людей поважного віку. Було про-
читано цикл лекцій щодо різноманітних аспектів цієї проб леми. 

Слухачі, більшість з яких працює на рівні первинної ме-
дико-санітарної допомоги, прослухали 11 лекцій щодо осно-
вних захворювань, асоційованих з віком та старінням, проблем 
здорового харчування та фізичної активності, а також основних 
підходів до реабілітації осіб похилого віку.

Спікерами виступили Наталія Король, національний спе-
ціаліст з питань неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в 
Україні; Тетяна Грузєва, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здо-
ров’я Національного медичного університету імені О.О. Бо-
гомольця; Андрій Зінчук – доцент кафедри соціальної меди-
цини, організації та економіки охорони здоров’я Харківсько-
го національного медичного університету; Олег Любінець, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри органі-
зації і управління охороною здоров’я Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького; Тарас 
Гутор, кандидат медичних наук, доцент цієї ж кафедри.

На думку присутніх регулярне обговорення проблем НІЗ 
як сучасного виклику для громадського здоров’я та інформа-
ційний супровід засад Європейської політики «Здоров’я-2020» 
є вкрай необхідним для поліпшення ситуації із захворюваніс-
тю населення України.
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До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

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

Довідки: info@lvivconvention.com.ua 
 та ult1910@gmail.com
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Відомості про вказані дати ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

01 – Міжнародний день вегана
05 – Всесвітній день чоловіків
12 – Всесвітній день боротьби з пневмонією
13 – Всесвітній день сліпих
14 – Всесвітній день боротьби із діабетом
14 – Міжнародний день логопеда
15 – Міжнародний день відмови від паління
17 – День недоношених дітей
20 – Всесвітній день дитини
21 – Всесвітній день боротьби проти 

хронічної обструктивної хвороби 
легенів

22 – Всесвітній день синів

Українське лікарське товариство у Львові висловлює 
глибокі співчутття членові Головної управи товари-
ства доктору Ользі Лизі з приводу важкої втрати – 

смерті її матері Степанії Михайлівни

Проект організовано французькою 
неурядовою громадською організацією 
«Асоціація французько-української 
співпраці у сфері охорони здоров’я 
та фармації» (ASFUDS) у співпраці з 

Українським лікарським товариством (УЛТ) у Львові 
та Світовою федерацією українських лікарських то-
вариств (СФУЛТ). 

До участі в Програмі запрошуються лікарі всіх спе-
ціалізацій, фармацевти й інші працівники сфери охоро-
ни здоров’я, студенти, інтерни медичних університе-
тів із числа громадян України. 

Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів 
і студентів медичних університетів із однією з кращих у 
світі моделей охорони здоров’я, роботою медичних уста-
нов та системою підготовки медичних кадрів у Франції, 
відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім 
того, поїздка надає можливість ознайомитися зі столицею 
Франції – Парижем, іншими європейськими містами: 
Берлін (ФРН), Мец (Франція), Краків (Польща).

Кожен учасник Програми отримає іменний сертифікат 
про зарубіжне стажування, 72 год. (враховується при 
атестації лікарів, розподілі випускників медичних на-
вчальних закладів, підтверджує міжнародний досвід 
кандидата для присвоєння вченого звання доцента або 
професора).

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

28 СІЧНЯ – 4 ЛЮТОГО 2018 РОКУ
ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ

28 січня – вечірній виїзд із м. Львів. Нічліг у готелі 
м. Вроцлав.

29 січня – м. БЕРЛІН. Знайомство з містом. Офіцій-
ний візит українських лікарів та студентів-медиків 
до Бундестагу. Медична програма у найбільшому гос-
піталі Європи – Клінічному комплексі Шаріте. Вечірній 
виїзд до Парижа.

30 січня – 1 лютого – м. ПАРИЖ. Медична та куль-
турна програми. Нічліги в готелі.

2 лютого – м. МЕЦ. Медична та культурна програми.
3 лютого – м. КРАКІВ.  Знайомство з містом. Нічліг 

у готелі.
4 лютого – ранкове повернення до м. Львів.

ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА
(Берлін, Париж, Мец - 29 січня – 1 лютого 2018 р.)

• Медичний факультет та музей історії медици-
ни берлінського Шпиталю Шаріте;

• Медичний факультет Університету імені П’єра і 
Марії Кюрі: ознайомлення з діяльністю медичного 
факультету;

• Відділення акушерства та гінекології Дитячого 
клінічного центру Робера Дебре: ознайомлення з 
роботою відділення;

• Відділення анестезіології та реанімації Клініч-
ного центру Кошен: ознайомлення з діяльністю відді-

лення та роботою клініки, відвідування операційного 
блоку;

• Відділення ургенції шпитального центру в Кла-
марі: ознайомлення з роботою відділення;

• Відділення радіології Шпиталю Hôtel-Dieu: озна-
йомлення з роботою відділення та устаткуванням;

• Відділення кардіології Європейського Шпиталю 
Помпіду: ознайомлення з роботою відділення та 
устаткуванням;

• Moreau de Tours Клінічний центр Святої Анни 
(провідний французький лікувальний заклад у галузі 
психіатрії та неврології);

• Дерматологічний музей муляжів Клініки Святого 
Луї: найбільша у світі колекція 4800 воскових муля-
жів хворих на шкіряні захворювання;

• Регіональний шпитальний центр Мецу: ознайом-
лення з роботою відділень ургенції, акушерства і 
радіології.

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

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

Крайній термін подання документів – 
5 січня 2018 року! 

(або раніше в разі повного набору групи)
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У львівській обласній клінічній дитячій лікарні 
«ОХМАТДИТ» відкрито першу в Україні Сімейну 

кімнату Фундації «Дім Рональда МакДональда». В.о. міністра 
охорони здоров’я України Уляна Супрун підкреслила, що 
створення таких кімнат у дитячих лікувальних закладах – пер-
ший крок до сімейно орієнтованої медицини.

Голова Наглядової Ради Фундації в Україні Гжегош Хме-
лярський повідомив, що у світі працює понад 200 Сімейних 
кімнат, а з Фундацією співпрацює 90 відсотків провідних 
дитячих лікарень світу. Поява у Львові сімейної кімнати – 
знакова подія для України, – вважає Директор Департаменту 
ОЗ ЛОДА Ірина Микичак, – бо йдеться про втілення принципу 
сімейно орієнтованої медицини, зміну підходу до лікування 
малечі, а саме – забезпечення присутності при цьому батьків. 
Це є логічним продовження впровадження такої медицини, 
бо саме у Львові вперше почали впускати родичів у реаніма-
ційні відділи, тут вперше пройшли партнерські пологи.

У Сімейній кімнаті батьків маленьких пацієнтів очікують 
всі умови для їх вигідного перебування у лікарні поруч з діть-
ми, починаючи від місць для сну, догляду за немовлятами, 
кухні та пральки, можливостей користуватись Інтернетом 
тощо.

Власна інформація

10 жовтня 2017 року в музеї історії медицини Галичини 
імені Мар’яна Панчишина відбулося засідання Лікарської 
комісії Наукового товариства імені Шевченка, присвячене 
проблемі реформування медичної освіти згідно викликів сьо-
годення. Зустріч проводив заступник голови Лікарської комі-
сії доцент кафедри загальної хірургії ЛНМУ імені Данила 
Галицького Дарій Бідюк. 

Були заслухані дві надзвичайно цікаві доповіді: завідува-
ча кафедри нормальної анатомії ЛНМУ імені Данила Галиць-
кого професора Лесі Матешук-Вацеби «Значення доклінічних 
фундаментальних дисциплін у вищій медичній освіті» та за-
відувача кафедри нормальної фізіології професора Оксани 
Заячківської «Цифрові технології в медичній освіті: теорія 
трьох хвиль».

Виступи викликали значну зацікавленість серед присутніх, 
як старшого покоління, так і молоді. Адже розглядалось до-
сить серйозне питання щодо реформування медичної освіти, 
яке є пріоритетним відповідно до вимог сучасності та по-
требує нагальних змін із врахуванням міжнародних стандар-
тів й інноваційних технологій.

Професор Леся Матешук-Вацеба щиро поділилась із при-
сутніми особливостями викладання дисципліни «Анатомія 
людини» як фундаментальної науки у вищій медичній освіті 
й презентувала численні досягнення, здобутки та видавничу 
діяльність колективу кафедри нормальної анатомії. Вона також 
розповіла про перспективи впровадження інноваційних тех-
нологій у анатомії (3D візуалізацію) та використання матері-
алів експозиції унікального музею кафедри нормальної ана-
томії нашого університету для навчання студентів - медиків. 
У планах кафедри видання нових навчальних підручників, 
що ґрунтуватимуться на багаторічному досвіді викладання 
дисципліни «Анатомія людини» із врахуванням сучасних ви-
мог глобалізації освіти.

Професор Оксана Заячківська презентувала можливості 
використання інформаційних технологій та інтеграції ресур-
сів Інтернету, зокрема технологій Web 2.0 у викладанні важ-
ливої доклінічної дисципліни «Фізіологія», а також навела 
беззаперечні докази терміновості впроваджень сучасних під-

ходів до вищої медичної освіти. Вона розповіла про теорію 
«Трьох хвиль» щодо використання цифрових технологій у 
навчанні, які спочатку сприяли зменшенню уваги студентів, 
а зараз є джерелом мотивації для створення локального на-
вчального середовища у світовому освітньому просторі. Про-
фесор Оксана Заячківська повідомила про створену спільни-
ми зусиллями працівників кафедри «Студентську медіатеку 
в захмарному просторі (iCloud)», у якій депоновано лекційні 
матеріали, бази тестових завдань, методичні розробки прак-
тичних занять, навчальні, наукові та експериментальні відео, 
а також надано доступ до базових україно- та англомовних 
електронних підручників.

Після виступів розпочалась жвава дискусія щодо доди-
пломної і післядипломної освіти лікарів в Україні, в якій взя-
ли участь професори Роман Дутка, Борис Білинський та Василь 
Лончина (США), доцент Йосип Голик, доктор Любов Гоцко-Ней.

Усі присутні прийшли до спільного висновку щодо тер-
міновості імплементації міжнародних стандартів освіти та 
засобів діагностики знань і вмінь у освітній процес.

На завершення Лікарська комісія НТШ склала щиру по-
дяку професору Лесі Матешук-Вацебі з нагоди ювілею за її 
жертовне служіння медичній науці та практичній медицині, 
за приклад гідності, чесності, порядності, за відважну гро-
мадську позицію. 

Лікарська комісія НТШ 
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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Дорогі читачі та автори статей журналу “Медичні науки. 

Праці Наукового товариства імені Шевченка”!
Побачило світ перше число нашого часопису (№ 1, 2017 р. 

Том XLIX). Ознайомитися зі змістом надрукованих статей 
та завантажити їх у форматі pdf можна з сайту – MED_
NAUKY-1-17. На його шпальтах ви знайдете публікацію тез 
учасників 1-го міжнародного наукового симпозіуму Medicine 
Up-Date 2017 SMART LION.

You may view the latest post at http://www.medntsh.lviv.
ua/novyj-nomer-medychni-nauky-pratsi-naukovoho-tovarystva-
im-shevchenka-2/.
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