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Ó æèòò³ çàâæäè âñå çà äîáðî äîáðîì âåðòàºòüñÿ, à çëîì ïîìùàºòüñÿ çà çëî!
(Äàâíÿ ìóäð³ñòü) 

Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб та кусень сала, –
Я ж гавкаю раз в раз,
Щоби вона не спала

Іван Франко

2016 Ð²Ê – 
Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

У 2016 році у Львові продовжено розвиток сімейної 
медицини. Сьогодні у місті сімейними лікарями на-

дається допо мога 91% населення. Було відкрито нові амбула-
торії сімейної медицини: у Шевченківському районі на 
вул. Грінченка, 6 від 1-ої міської клінічної лікарні ім. Князя 
Лева; у Залізничному районі на вул. О.Степанівни, 35-а та у 
Шевченківському райо ні на вул. Шевченка, 358-б від 3-ї місь-
кої клінічної лікарні. Загальна вартість ремонтів та рекон-
струкцій приміщень для цих амбулаторій складає 3 075 тисяч 
гривень. Ведуться роботи зі створення амбулаторії на вул. Тер-
нопільський, 9 (мік рорайон «Новий Львів»). 

Значну увагу приділено забезпеченню фізичної реабілі-
тації хворих. До кінця року запрацюють кабінети фізичної 
реабілітації в стаціонарних неврологічних відділеннях 5-ї та 
8-ї міських лікарень, в 2-й, 4-й, 5-й, 6-й міських поліклініках 
та поліклінічному відділенні №1 1-ї міської лікарні. Для цих 
кабінетів закуплено обладнання на 3 мільйони гривень. Їх 
функціонування у всіх районах міста покращить доступність 
пацієнтів до відновного лікування та дозволить повернути 
людей до побутових, трудових, суспільних процесів, а відтак, 
і до повноцінного життя, після перенесених інсультів, травм 
та поранень, в т.ч. у АТО, захворювань опорно-рухового апа-
рату. Впродовж 2016 року відбулось повне оновлення наркоз-
но-дихального обладнання в операційних у 1, 3, 5, 8 кому-
нальних міських клінічних лікарнях, комунальної лікарні 
швидкої медичної допомоги, міського комунального клініч-
ного пологового будинку. Було закуплено 15 наркозних апара-
тів і 14 апаратів ШВЛ на загальну суму 28 579,0 тисяч гривень.

У Львові вперше на комунальному рівні реалізовано проект 
«Електронна реєстратура» у комунальній 4-й міській поліклі-
ніці. Завдяки цьому окрім запису на прийом у телефонному 
режимі та отримання необхідної консультації щодо роботи 
лікарів закладу, стало можливим записатись у зручний для 
себе час на прийом до лікаря он-лайн. Система запису перед-

бачає обслуговування лікарем 4 візитів впродовж 1 години. 
Таким чином забезпечується прозорість і відкритість органі-
зації прийому пацієнтів, виключається можливість набору 
талонів запису «наперед». Компанія-розробник реалізувала 
програму безкоштовно, її впроваджуватимуть і в інших по-
ліклініках міста. 

Тривала модернізація медичних закладів міста, ремонти 
та реконструкції приміщень. На це з бюджету розвитку Льво-
ва інвестовано 10 мільйонів гривень. Придбано медичного 
обладнання у кількості 130 одиниць за 62 067 498 грн. Зок рема, 
для шести поліклінік (1МКЛ, 4МКЛ, 2МП, 4МП, 5МП, 6МП) 
за 5 823 тисячі гривень закупили цифрові флюорографи, що 
дозволить ефективніше діагностувати на ранній стадії тубер-
кульоз та інші захворювання бронхо-легеневої системи. 

Для комунальної міської клінічної лікарні швидкої медич-
ної допомоги придбано 41 одиницю обладнання на суму за 
25 143,1 тисяч гривень придбано дві С-арочні рентгенівські 
системи, 6 наркозно-дихальних апаратів, 4 апарати ШВЛ, 19 мо-
ніторів пацієнта та 8 капнографів. У цій лікарні виконано 
будівельних робіт на суму 1 250 тис. грн. Водночас за позабюд-
жетні кошти (понад 300 тисяч грн.). обладнано палату інтен-
сивного спостереження у до- та післяопераційному періодах. 

За 7 мільйонів 330 тисяч гривень для комунальної міської 
дитячої клінічної лікарні придбано 5 одиниць медичного об-

ладнання на суму 7 мільйонів 330 тисяч грн., 
зокрема, надсучасне відео-ендоскопічне облад-
нання з гастро- та колонофіброскопом для ново-
народжених і дітей раннього віку; апарат для 
анестезії з моніторингом життєво важливих 
функцій; капнограф; два апарати штучної вен-
тиляції легенів з моніторингом життєво важли-
вих функцій. Там же проведено ремонтних 
робіт на загальну суму 1658,11 тисяч гривень.

Впродовж 2016 року для 8-ї міської клініч-
ної лікарні за понад 12 мільйонів гривень при-
дбано факоемульсифікатор для медичного цент-
ру «Мікрохірургія ока», мобільний С-арочний 
рентгенівський апарат, сучасний операційний 
стіл, два апарати для анестезії з моніторингом 
життєво важливих функцій, два апарати штуч-
ної вентиляції легень з моніторингом життєво 
важливих функцій, шість моніторів пацієнта, 
два капнографи, обладнання для кабінету реа-
білітації. Також провели ремонтні роботи на 
суму 1 мільйон 363 тисяч гривень. 

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè
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Мер Львова А. Садовий, начальник УОЗ МР В.Зуб, 
начальник ВМКЦ ЗР полковник І.Гайда (Закінчення на стор. 2)

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÐÅÔÎÐÌÀ ÎÕÎÐÎÍÀ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß: ???!
Якщо говорити про те, які відчуття викликають у сус-

пільстві нескінченні розмови про реформування сис-
теми охорони здоров’я, то це головно є запитання. Насампе-
ред про те, чому в нашій державі вже більше року нема 
керівника цієї галузі, а ті, які були до цього за 25 років неза-
лежності, в т.ч. і теперішні в.о., змінюються так само часто і 
невідворотно, як змінюються пори року?

Наступне запитання: чому міністерство охорони здоров’я 
не займається своїм найголовнішим, передбаченим самою 
своєю назвою, – охороною здоров’я, а лише вирішенням проб-
лем лікування хворих? Якщо міністерство називається мініс-
терством охорони здоров’я, то насамперед охороною здоров’я 
здорових людей воно мало би й займатися. І тоді буде менше 
хворих, буде економія коштів, а найголовніше, буде забез-
печено підняття рівня здоров’я населення України, який сьо-
годні є серед найнижчих не лише в Європі! 

Тому із попереднього запитання логічно випливає і нас-
тупне: чому за тривалими дебатами про реформування якось 
загубилось питання профілактики – основи основ охорони 
здоров’я? Чому абсолютно ігнорується такий спосіб змен-
шення затрат на медицину, як запобігання хворобам, тобто 
профілактичний вектор медицини, бо здавна відомо, що про-
філактика захворювань набагато дешевша, чим їх лікування? 
Сьогодні ж, коли в Україні найнижчий у світі! рівень планової 
вакцинації, то про яку економію коштів для лікування може 
йти мова? Чи не тому у нас така затратна система охорони 
здоров’я? Чи не тому у нас, як стверджує ВООЗ, хворіють і 
помирають від хвороб, про які вже давно забули у світі?

 Вже набило оскомину нескінченне повторення реформу-
вальниками своєрідної мантри про те, що «гроші повинні йти 
за пацієнтом». Гроші повинні йти за кожним членом суспіль-
ства від народження аж до смерті!, на збереження здоров’я 
кожного, щоб здорові не хворіли і тривалість життя українців 
хоча б наблизилась до існуючої серед цивілізованих країн. 
Лише добре організована охорона здоров’я, а не лікування 
хворих, подовжує тривалість життя працездатного населення. 
Коли гроші не йтимуть за хворими пацієнтами, а будуть затра-
ченими на масову профілактику та санітарне просвітництво – 
тобто дійсно на охорону здоров’я, а не на затратне і не завжди 
успішне лікування вже хворих, які , як правило, несвоєчасно 
звертаються до лікарів, через що затрати на лікування хро-
нічних та запущених недуг стають все більшими? Добре на-
лагоджена профілактична робота сприяла б ранньому вияв-
ленню та менш затратному і успішнішому лікуванню, і таким 
чином при навіть нинішньому фінансуванні галузі ефектив-
ність її функціонування значно підвищилась би. Профілактика 
дешевша набагато від лікування, якщо вже так реформуваль-
никам від медицини йдеться про фінансову сторону системи 
охорони здоров’я, бо 1 долар, вкладений в профілактику, при-
носить 11,5 долара в економіку. Сьогодні ж МОЗ устами в.о. 
міністра офіційно визнає, що у нас нема програм профілак-
тики і лише 1% фінансування медицини йде на профілактику, 
а 99% – на лікування! Чому так є і кому це вигідно? 

Чому в численних концепція реформування не бачимо й 
згадки про масову профілактику карієсу зубів, який , як відо-
мо, спричиняється до розвитку дуже багатьох соматичних 
захворювань? Чому нема й згадки про попередження сколіо-
зу, що так широко поширений вже в ранньому дитячому віці? 
Про стан запобігаючого йому дитячого спорту яскраво за-
свідчують результати Олімпіади 2016. А що вже говорити про 
масову імунізацію, яка практично зведена за останні роки 
нанівець, в зв’язку з чим виникла обґрунтована тривога в єв-
ропейських країнах через майже нульовий рівень імунізації 
населення України. Масові відмови батьків від вакцинації 
дітей свідчать про нульовий рівень санітарного просвітництва, 
яке не фінансується. Чому не фінансуються декретовані гру-
пи населення? 

(Закінчення на стор. 2)
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Для низки інших закладів охорони здоров’я міста прид-
бано 55 одиниць медичної техніки (апарати для анестезії та 
апарати штучної вентиляції легенів з моніторингом життєво 
важливих функцій; монітори пацієнта, кольпоскоп, капнографи, 
обладнання для кабінету реабілітації) на суму 11 367,4 тис. грн.

Окрім того, за позабюджетні кошти оновлено обладнання 
для інгаляційної терапії. Медичні заклади міста отримали в 
рамках благочинної допомоги 50 компресорних інгаляторів 
для проведення респіраторної терапії на загальну суму близь-
ко 100 000 гривень. 

За 749,250 тисяч гривень позабюджетних коштів модер-
нізовано операційний блок гінекологічного відділення 3 МКЛ. 
Створено єдиний операційний блок, де завершено капітальний 
ремонт на площі майже 200 кв.м. (12 приміщень – 2 опера-
ційні, передопераційна, 3 палати, маніпуляційна, туалетна 
кімната пристосована для інвалідів, та деякі інші). 

Також за позабюджетні кошти модернізовано урологічне 
відділення 5 МКЛ. Проведено ремонт 4-х палат із заміною 
сантехнічного обладнання, маніпуляційного та ендоскопіч-
ного кабінетів, коридору з облаштуванням підвісної стелі із 
енергозберігаючими світильниками, заміна вхідної групи 
дверей на енергозберігаючі, облаштовано відео тощо (на суму 
360,0 тис. грн.), а також придбано медичне обладнання та 
інструменти на 218,85 тисяч гривень.

Для підтримки роботи відділення паліативної допомоги 
4 МКЛ від Манітобської Провінційної Ради Конгресу Україн-
ців Канади отримано гуманітарну допомогу на суму 
285 518 гривень. Це є технічні засоби реабілітації, медична 
апаратура, вироби медичного призначення: інвалідні візки, 
лікарняні ліжка, підйомники для пацієнтів, туалети на колі-
щатах, електрокардіограф, медичні меблі, ходунки, підгузники. 

Вже стало доброю традицією проведення у Львові що-
річних профілактичних акцій з раннього виявлення захворю-
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(Закінчення. Початок на стор. 1)

вань. Цього року були проведені «Дні профілактики і ранньо-
го виявлення глаукоми», «Дні профілактики туберкульозу і 
хронічних захворювань органів дихання», «Дні профілактики 
і раннього виявлення артеріальної гіпертензії», інформаційно-
профілактична кампанія щодо вірусних гепатитів, «Дні ранньо-
го виявлення цукрового діабету», «Дні профілактики і ранньо-
го виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок», 
під час яких обстеження пройшли майже 150 тисяч осіб. 

Спільно з 8-ю міською клінічною лікарнею, бостонською 
клінікою Shriners Hospitals for Burn Children (США) та при-
ватним медичним центром «Інтерсоно» реалізовується проект 
«Проти опіків». Проводиться навчання майбутніх батьків у 
«Школах відповідального батьківства» у всіх жіночих консуль-
таціях закладів охорони здоров’я Львова, інструктажі матерів 
під час відвідування дитячих поліклінічних відділень та під 
час патронажу лікарів вдома; інформування та навчання батьків 
вихователями у ДНЗ. Надруковано та розповсюджено 50 тисяч 
буклетів та 1,5 тисячі тематичних плакатів; розроб лені інфо-
графіки з надання першої медичної допомоги; 500 плакатів 
розміщено у вагонах Львівської залізниці та на вокзалі. Також 
проведено два масових заходи, у яких взяли участь понад 
1000 батьків та дітей: просто неба команда проек ту навчала 
усіх охочих правилам, як вберегти свою дитину від опіків у 
побуті та як правильно надати першу медичну допомогу. 

Від 13 до 30 вересня у кожному мікрорайоні Львова три-
вали профілактичні акції «Здорове місто». Усі охочі могли 

просто неба отримати консультації спеціалістів, пройти ме-
дичне обстеження і навчитись надавати домедичну допомогу. 
За результатами акцій зареєстровано 13567 звернень, у 2164 
(16%) обстежених виявили відхилення від норми. Найбільша 
кількість – під час обстеження молочних залоз у жінок. У 
межах акції також обстежували дітей у міській дитячій клі-
нічній лікарні. Відтак, було обстежено 767 дітей, виявлено 
патологію у 449, з них скеровано на госпіталізацію 37.

Впродовж 2016 року у Львові вже традиційно побувала 
низка чужоземних вчених-медиків із світовою славою, які 
надавали лікувально-консультативну допомогу. У комуналь-
ній міській дитячій клінічній лікарні доктор медичних наук, 
професор, завідувач відділення хірургії університету в То-
ронто Джеймс Т. Рутка провів майстер-класи оперативних 
втручань на головному мозку з онкопатології та симптома-
тичної епілепсії. 

Вже вкотре у Львові побував відомий нейрохірург з Вели кої 
Британії, професор Генрі Марш (на фото). Він проконсультував 
14 дітей, обговорив з дитячими нейрохірургами тактику запла-
нованих оперативних втручань; здійснив консультативний 
нагляд за ходом 6-годинної операції у дитини з пухлиною мозку. 

У комунальній 8-ї міській клінічній лікарні пластичний 
хірург з Німеччини, професор, доктор медичних наук Клаус Екс-
нер провів 25 операцій та 70 консультацій для дітей і дорослих. 

В рамках проекту «Проти опіків» та українсько-амери-
канського соціального проекту «Лікарі об’єднуються заради 
допомоги дітям», керівником якого є Геннадій Фузайлов, про-
фесор Гарвардської медичної школи, лікар бостонської клі-
ніки Shriners Hospitals for Burn Children (США) уже вп’яте у 
Львові найкращі фахівці з інтенсивної терапії, пластичної 
хірургії та дитячої анестезіології консультували та лікували 
дітей з опіковою травмою. Цього року оглянуто 139 дітей із 
усієї України з рубцевими змінами та контрактурами після 
опіків. 40 дітей прооперували і частину дітей відібрали для 
скерування на лікування у США. 

Матеріал та фото надані Управлінням охорони
здоров’я Львівської міської ради

Також викликає великі запитання ще одна мантра рефор-
мувальників, а саме – про медичне страхування, як єдиний 
рятівний круг для нашої медицини. При такій високій захво-
рюваності населення, такому низькому показникові рівня 
здоров’я дітей та людей поважного віку, чи зможе збір на 
обов’язкове медичне страхування серед того невеликого про-
шарку працюючого не в тіні населення забезпечити оплату 
лікування всіх. У багатьох розвинутих країнах поряд з по-
тужним медичним страхуванням у державних бюджетах пе-
редбачено оплату до 50% затрат на охорону здоров’я. Чи зна-
ють речники реформ, що для того, щоб медичне страхування 
почало давати реальні результати, потрібно щонайменше 
2 роки після його початку? 

Чому з кожною зміною міністрів розпочинаються прак-
тично з нуля розмови про стратегію реформування медицини? 
Ось що сказав у своєму недавньому інтерв’ю «Цензор. нет» 
Арсеній Яценюк :«Треба реально визнати,що проекту рефор-
мування медицини не існує. Ми його за два роки не народили 
в силу і компетенції профільних міністерств, і відсутності 
навіть реально суспільного розуміння, що ми хочемо». Якщо 
лише тепер, за словами У.Супрун, МОЗ розробить реалістичний 
план впровадження змін – то що ж робили до цього?! Чи 
реформувальники самі не знають, чого вони очікують від ре-
формування, крім економії коштів, чому в їхніх «прожектах» 
нерідко співіснують несумісні між собою і неможливі для 
виконання ідеї? До чого може привести таке реформування 
бачимо на прикладі наслідків не виваженого реформування СЕС. 

Триваючі вже не один рік розмови щодо реформування 
медицини переконливо засвідчують, що йдеться головним 
чином про зміни в її фінансуванні, які далеко не завжди можуть 
позитивно вплинути на якість медичної допомоги. Явно до-
мінуючим є намагання якомога суттєвіше обмежити фінан-
сування медицини, яка і так недофінансовується. Медицину, 
як науку, систему охорони здоров’я населення країни, як най-
важливіший обов’язок держави, стараються втиснути в про-
крустове ложе бюджету, при цьому абсолютно ігноруючи 
гуманістичне начало медицини. Чи це пояснюється тим, що 
до реформування головно причетні не медики, а насамперед 
чиновники, які не розуміють азів медицини, хоча б тієї ж ро-
лі профілактики, санітарного нагляду тощо? 

Ситуація із охороною здоров’я українців та потугами що-
до реформування галузі – це не той випадок, коли словесною 
еквілібристикою можна замінити реальну роботу і забезпе-
чити гідне життя населення держави. Коли ж нарешті зрозу-
міємо, що на здоров’ї економити не можна – ні окремій лю-
дині, ні суспільству, ні державі, бо це загрожує життю 
людини, існуванню держави!?

Зеновій МАСНИЙ

ÐÅÔÎÐÌÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß: ???!
(Закінчення. Початок на стор. 1)

 • Ì³æíàðîäíà ñï³âïðàöÿ

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÔÎÐÓÌ ²Ç ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÓ
17-18 листопада 2016 року відбувся Міжнародний форум «Медичний туризм на Львівщині, як розвиток та перспек-

тива на майбутнє», ініційований громадською організацією «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у 
Львівській області»

Основною метою проведення форуму було налагодження взаємодії медичного, страхового, дипломатичного, туристично-
го сегменту між собою і державними органами влади. Його аудиторією були медичний, страховий, військовий, дипломатич-
ний, туристичний і державний сектори, яким надавались консультаційні послуги з фінансових і юридичних питань.

 Медичний сектор представляли клініки та санаторно-курортні заклади різних форм власності в Україні та зарубіжжя, а 
також медичні асоціації та громадські організації, що представляють медичну галузь в Україні та за кордоном. Страховий 
сектор – це провідні страхові українські та міжнародні компанії. Туристичний сектор – готельно-ресторанний, відпочинково-
рекреаційний, реабілітаційний бізнеси. Державний сектор було представлено органами державної влади, включаючи Мініс-
терство охорони здоров’я, Міністерство закордонних справ, Міністерство інформаційної політики, Міністерство соціальної 
політики, а також місцеве самоврядування. 

Було запрошено представників іноземниз представництв в Україні, народних депутатів.
Медичним сектором були подані пропозиції щодо профілактики; лікування; реабілітації; сімейної медицини; стоматоло-

гії. Страховий сектор представив розробку медичних страхових полісів, що передбачають внутрішній медичний туризм. 
Туристичний сектор подав пропозиції щодо організації прибуття та розміщення «медичних тристів» і супроводжуючих осіб. 
Йшлося також про подання до Верховної Ради України законопроектів щодо регулювання взаємодії внутрішнього та зовніш-
нього медичного туризму.

 Проведення Міжнародного форуму із медичного туризму сприяло інтеграції пропозицій туристичних операторів, пред-
ставників медичної галузі та експертів із можливостями, знаннями та досвідом туристичної галузі задля успішної реалізації 
туристичної індустрії та політики як в Україні, так і за кордоном. Форум став чудовою можливістю долучитися до оновленої 
медичної туристичної складової бізнесу в Україні та сприяти залученню інвестицій на Львівщині. Захід є актуальним в світ-
лі євроінтеграційних процесів в Україні. 

Додаткова інформація на сайті – http://centrunescolviv.org.ua/news/70-mizhnarodnyy-forum-iz-pytan-medychnoho-turyzmu
Громадська організація «Центр сприяння і розвитку 
програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській області»

 • Þâ³ëåé

175-Ð²×ÍÈÉ ÞÂ²ËÅÉ ÔËÀÃÌÀÍÀ Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ 
ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2016 році відзначив свій 175-річний ювілей. Цей най-
більший державний медичний вищий навчальний заклад плідно готує еліту медичної спільноти країни та проводить 

фундаментальні наукові дослідження, вагомо впливаючи на розвиток національної науки, зокрема, медицини, є важливою 
інституцією у сфері охорони здоров’я і соціальної відповідальності. Ювілейній даті Університету було присвячено чимало 
заходів різного рівня: від поважних міжнародних наукових конференцій та науково-практичних семінарів до розважальних 
інтелектуальних ігор і просвітницьких акцій. Апогеєм ювілейних святкувань стали урочистості, які відбулися 28 жовтня 
2016 року в Національній опері України імені Тараса Шевченка. 

Серед гостей заходу були дружина Президента України Марина Порошенко, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, 
Патріарх Київський та Всієї Руси-України Філарет, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, про-
фесор Ольга Богомолець, голова Наглядової ради НМУ, професор Юрій Щербак, член Наглядової ради НМУ Святослав Ва-
карчук, представники органів державної влади, громадськості, академіки НАМН і НАН України, численні вітчизняні та за-
кордонні гості.

Докладний звіт про ювілейні урочистості читайте в наступному числі «НЗ».
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Інкубаційний період при захворюванні на грип короткий, 
коливається від кількох годин до 1-2 діб. У типових ви-

падках хвороба починається гостро. Виділяють два основних 
синдроми – інтоксикаційний і катаральний (з ураженням ди-
хальних шляхів).

При інтоксикаційному синдромі на перший план висту-
пають такі ознаки, як помірний озноб або мерзлякуватість, 
різкий головний біль із переважною локалі зацією в лобовій 
ділянці й скронях, ломота в тілі, м’язах, іноді артралгії, біль 
під час руху очима або натискання на них, світлобоязнь, сльо-
зотеча, різка загальна слабість, втомлюваність, млявість. Ці 
прояви в перший день захворювання домінують над катараль-
ним синдромом. Загальна слабість у тяжких випадках може 
спричинювати адинамію. Нерідко вона супроводжується за-
памороченням і непритомністю. Озноб буває сильним за умо-
ви різкого підвищення температури тіла після її зниження 
внаслідок недоречного при цьому захворюванні застосу вання 
хімічних антипіретиків.

Уже з перших годин температура тіла сягає максимальних 
показників – 38,5-40 °С і вище. Рівень гарячки відображає 
ступінь інтоксикації, але ототож нювати ці поняття не можна. 
Іноді за доволі високої температури ознаки інток сикації ви-
ражені слабко, що переважно спостерігається в пацієнтів 
молодого віку. Гіпертермія у них короткочасна, і надалі за-
хворювання проявляється середнім ступенем тяжкості. Тем-
пературна реакція при грипі вирізняється гостротою й від-
носною нетривалістю: що вища температура тіла, то зазвичай 
коротший період гарячки. Гарячка при грипі триває від 2 до 
5 діб, а потім температура тіла знижується прискореним лі-
зисом. У 10-15 % хворих гарячка має двохвильовий характер, 
що пов’язано з ускладненнями, спричиненими бактерійною 
мікрофлорою або загостренням хронічних захворювань.

Катаральний синдром на початку хвороби часто не є ви-
раженим. У деяких випадках він характеризується сухістю й 
відчуттям першіння в горлі, закладеністю носа. Найтиповішою 
ознакою катарального синдрому є трахеобронхіт, який про-
являється відчуттям першіння або болю за грудниною під час 
дихання, що зумовлено запальним процесом слизової обо-
лонки трахеї та бронхів, грубим надсадним каш лем, іноді 
нападоподібним із незначною кількістю мокротиння. Дряпа-
ючий біль за грудниною вважається характерною ознакою 
грипу. Це може провадити до зростання тиску в системі верх-
ньої порожнистої вени, а в разі підвищеної лам кості крово-
носних судин – до появи геморагічного синдрому (носові 
кровотечі, дрібні крововиливи в слизову оболонку ротової 
частини горла, іноді на шкірі). Під час нестримного сухого 
кашлю виникає сильний біль у верхніх відділах пря мих м’язів 
живота й міжреберних м’язах по лінії приєднання діафрагми 
до груд ної клітки. Згодом кашель стає вологим. Катаральний 
синдром триває близько 7-10 діб, найдовше зберігається кашель. 

Під час об’єктивного обстеження пацієнтів у перші дні 
захворювання на грип виявляють гіперемію і набряк обличчя, 
гіперемію шиї, ін’єкцію судин склер, вологість очей, сльозо-
течу, помірний кон’юнктивіт. При тяжкому перебігу хвороби 
спостерігають блідість шкірних покривів із ціанотичним від-
тінком (як прояв гіпоксії та гіпоксемії).

На слизовій оболонці піднебіння, дужок, задньої стінки 
горла – виражена гіперемія, що в разі тяжкого перебігу має 
ціанотичний відтінок (через розлади циркуляції) і супрово-
джується вираженою ін’єкованістю судин м’якого піднебіння. 
У багатьох хворих виявляють зернистість м’якого піднебіння, 
рідше – язичка й ду жок. Задня стінка горла блискуча на вигляд 
і має збільшені лімфатичні фолікули. До 3-4-го дня захворю-
вання гіперемія слизових оболонок зменшується і зали шається 
лише ін’єкування судин. На цьому тлі помітнішими стають 
зернистість м’якого піднебіння і точкові крововиливи.

Слизова оболонка носа зазвичай гіперемована, із ціано-
тичним відтінком, набрякла тому вже з першого дня захворю-
вання носове дихання утруднене, але кількість виділень із 
носа невелика. Можуть виникати повнокров’я і набряк ниж-
ніх відділів носа, сухість, іноді кровоточивість слизової обо-
лонки носа. Пізніше, як уже зазначалося, з’являються нерясні 
серозні або слизисті виділення. Значна ринорея грипу не 
властива. Язик вологий, рівномірно вкритий тонким шаром 
білого нальоту. Іноді передньошийні лімфатичні вузли трохи 
збільшуються, але зазвичай лімфаденопатія не характерна.

Найчастіше патологічний процес у дихальній системі охоп-
лює трахею, тому в клінічній картині переважають симптоми 
першіння і навіть болю за грудниною. Виникає болючий ка-
шель із виділенням незначної кількості мокротиння, згодом 
у ньому можуть з’являтися незначні прожилки крові. Під час 
аускультації (за відсутності ускладнень) дихання везикуляр-
не із жорстким відтінком, іноді вислуховують поодинокі сухі 
хрипи. У разі розвитку первинної грипозної пневмонії на ростає 
задишка, під час перкусії легень нерідко виявляють «короб-
ковий» звук.

З боку ССС виявляють такі зміни: пульс найчастіше від-
повідає температурі тіла, рідше відзначають відносну бради-
кардію або тахікардію. Стійка тахікардія у період розпалу 
хвороби прогностично несприятлива, особливо в осіб похи-
лого і старечого віку із хронічними захворюваннями серця, 
судин і органів дихання. Що вираженіша інтоксикація, то 
сильніше уражується ССС. У багатьох хворих вислуховують 
приглу шення тонів серця, особливо при тяжких формах грипу. 
У пацієнтів старшого віку, на відміну від осіб молодого віку, 

можливі скарги на біль у ділянці серця, напади стенокардії, 
АТ у період розпалу захворювання має тенденцію до зниження.

Зміни з боку травного каналу для грипу не характерні. 
При тяжких формах апетит знижується аж до анорексії через 
інтоксикацію. Язик залишається вологим, вкривається білим 
нальотом. Живіт м’який, неболючий під час пальпації. Пе-
чінка і селезінка не збільшені. Частіше спостерігають закре-
пи, рідко може бути нетривалий пронос. За такими непра-
вильними діагнозами, як грип із кишковим синд ромом, або 
кишкова форма грипу, приховується патологія, спричинена 
іншими збудниками (аденовірусами, ентеровірусами, шиге-
лами чи сальмонелами), а часом і дією лікарських засобів. 
Іноді короткочасна діарея при грипі може бути зумовле на за-
гостренням хронічних захворювань травного каналу. Ці проя-
ви неспецифічні й пов’язані зі змінами тонусу вегетативної 
нервової системи під дією токсинів. Думка деяких лікарів про 
“кишкову форму” грипу зовсім безпідставна. 

Ураження ЦНС при тяжкому перебігу захворювання про-
являються запаморо ченням, розладами сну, блюванням, озна-
ками менінгізму: сильним головним бо лем у поєднанні з без-
сонням, маренням, багаторазовим блюванням, менінгеальним 
синдромом за відсутності змін у спинномозковій рідині, окрім 
підвищеного тиску її. У дорослих, на відміну від дітей, су-
домний синдром виникає рідко.

При ураженні периферичної нервової системи мають міс-
це локальні гіпере стезії та парестезії шкірних покривів, не-
вралгії трійчастого нерва, міжреберних та інших нервів. Особ-
ливо часто спостерігають функціональні розлади з боку 
веге тативної нервової системи у вигляді гіперемії обличчя, 
пітливості, лабільності пульсу.

У разі грипу легкого ступеня тяжкості температура тіла 
не перевищує 38 °С і нормалізується через 2-3 дні. Симптоми 
загальної інтоксикації й катаральний синдром виражені слаб-
ко. У деяких випадках за клінічною картиною така форма 
мало чим відрізняється від ГРЗ іншої етіології.

Перебіг грипу середньої тяжкості характеризується під-
вищенням температури тіла до 39 °С, вираженими симпто-
мами інтоксикації та ураженням дихальної системи. Гарячка 
триває до 4-5-ї доби. Цю форму грипу реєструють найчастіше.

Тяжкий перебіг грипу проявляється швидким розвитком 
і значною вираженістю інтоксикації, гарячки і катаральних 
ознак. Характерними є: гострий початок; висока і тривала 
гарячка (39-40 °С) із різко вираженою інтоксикацією; різка 
слабість аж до повної адинамії; сильний головний біль і біль 
у м’язах, виражена ломота в тілі; сонливість або безсоння, 
запаморочення; можливі марення, галюцинації, втрата свідо-
мості, судоми; нудота, повторне блювання; землистий відтінок 
шкірних покривів; постійна задишка, що посилюється під час 
рухів; позитивний симптом щипка; поява менінгеальних симп-
томів, які прогресують, енцефалітний синдром; часте виник-
нення ускладнень з боку дихальної системи і, передусім, ві-
русно-бактерійні пневмонії.

Якщо у перебігу хвороби не виникає ускладнень, то через 
2-3 дні хворий починає одужувати: температура тіла знижу-
ється, кашель стає м’якшим, зника ють головний біль і міалгії. 
Загальна слабість і розбитість можуть зберігатися ще кілька 
днів і довше. Катаральний синдром зникає пізніше.

Існують певні особливості клінічного перебігу різних 
субтипів. Так, аналіз перебігу останнього пандемічного суб-
типу грипу А H1N1 (04/2009 Каліфорнія) виявив низку особ-
ливостей. Пік захворюваності припадає на вікову групу 5-24 
роки, також висока захворюваність характерна для дітей віком 
0-4 роки. Більшість летальних наслідків зареєстровано у ві-
ковій групі 25-49 років. До груп ризику належать хворі на 
бронхіальну астму, хвороби серця, пацієнти із цукровим діа-
бетом і надлишковою масою тіла, вагітні, а також особи, які 
тривалий час уживають ацетилсаліцилову кислоту. Частіше 
виникають первинні вірусні пневмонії із розвитком ГРДСД. 
У кожного четвертого хворого виникають блювання і/або 
діарея.

Тепер проводять світовий моніторинг випадків пташино-
го грипу субтипу Н5N1 при якому зараження людей відбуваєть-
ся через контакт із птахами; шлях передачі інфекції – частіше 
повітряно-пиловий (вірус міститься у випорожнен нях птахів). 
Поки що немає достовірних випадків передачі цього субтипу 
від хво рої людини до здорової. Однак, через небезпечний 
епідемічний потенціал пташи ного грипу потрібна надзвичай-
на настороженість щодо нього. Внаслідок схиль ності Н ві-
русу пташиного грипу до рецептора, що складається із тих 
самих сіалових кислот, які у людей локалізуються в клітинах 
термінальних бронхів та альвеолах, частіше, ніж при зара-
женні людськими субтипами грипу, відбувається ураження 
нижніх дихальних шляхів із виникненням тяжких дихальних 
розладів. Саме цим зумовлений високий рівень смертності 
при пташиному грипі, який сягає 60 %.

ЛІКУВАННЯ. Більшість хворих на грип лікують у домаш-
ніх умовах. Показання ми до госпіталізації є тяжкі й усклад-
нені форми, а також грип, що поєднується із хронічними не-
специфічними хворобами легень, бронхіальною астмою, ІХС, 
ви раженим атеросклерозом, тяжкою гіпертонічною хворобою, 
цукровим діабетом, тиротоксикозом, тяжкими хворобами 
крові, наслідками перенесених черепно-мозкових травм чи 
нейроінфекцій.

Під час гарячки і протягом перших днів після нормаліза-
ції температури тіла хворому на грип необхідно дотримува-

тися ліжкового режиму. Незалежно від тяжкості хвороби по-
казане тепло (тепле ліжко, грілки до ніг тощо). Широко 
викорис товують чай з лимоном, фруктові соки, гарячі напої 
з плодів калини, малини, настої із квіток липи, бузини, листя 
суниці, евкаліпта, чебрецю, хвоща польового, ромашки, ко-
реня оману, лужні мінеральні води з молоком тощо. З метою 
деток сикації кількість спожитої рідини має бути такою, щоби 
під час хвороби добовий діурез був не меншим, ніж зазвичай, 
або навіть перевищував його.

При високій гарячці рекомендують фізичне охолодження: 
збільшення площі відкритої поверхні тіла, холод на голову й 
до магістральних судин шиї, пахвових і пахвинних ділянок 
(протягом 20 хв через кожні 2 год), вологі обгортання, проти-
рання шкіри 0,25-0,5 % розчином оцту, 50 % розчином спир-
ту, увімкнення вентилятора та ін.

Жарознижувальні препарати призначають лише при гі-
перпірексії (40 °С і вище) і виражених мозкових й серцево-
судинних розладах у дозі, що знижує тем пературу тіла лише 
на 1-1,5 °С – до рівня, за якого організм хворого буде більш-
менш задовільно переносити гарячковий стан. Варто прагнути 
до поступового зниження температури тіла. Важливо пам’я-
тати, що шаблонне застосування цих засобів при грипі не 
лише не виправдане, а й шкідливе. Температурна реакція має 
певне компенсаторно-пристосувальне значення. Вона приг ні-
чує розмноження вірусів, полегшує звільнення організму від 
збудника, активує фагоцитоз й утво рення ендогенного інтер-
ферону, який здійснює захист інших клітин від вірусу. По-
казаннями до застосування жарознижувальних засобів варто 
вважати не стіль ки абсолютні цифри термометрії, скільки 
самопочуття хворого, показники гемодинаміки, стан нервової 
системи. Засоби ряду НПЗП підбирають індивідуально, залеж-
но від конкретної клінічної ситуації. Використання ацетил-
саліцилової кис лоти при грипі у більшості країн заборонене.

Для зменшення проявів фарингіту призначають смокталь-
ні таблетовані або інгаляційні засоби, які не містять анти-
бактерійних компонентів, а також очисне полоскання горла 
2 % розчином натрію гідрокарбонату, настоями ромашки, 
шав лії, чебрецю, розчином фурациліну (1:5000). Добре змен-
шують біль за грудниною і сприяють відходженню мокротин-
ня різні відхаркувальні препарати. Вони абсолютно показані 
при грипі, тому що полегшують можливість видалення гус-
того мокротиння, яке накопичується у бронховому дереві й 
відходження якого утруднене через зниження секреції бронхо-
вих залоз. Відсутність відхаркування призводить до розмно жен-
ня бактерійних збудників у бронхах, виникнення ускладнень. 
Закладеність носа, утруднення носового дихання зменшують 
закапуванням чи розпиленням у носові ходи судинозвужуваль-
них засобів (наприклад, оксиметазоліну чи ксилометазоліну).

Етіотропні протигрипозні лікарські засоби (хіміопрепа-
рати) поділяють на 2 групи: блокатори М2-каналів вірусу 
грипу А (адамантани): амантадин, ремантадин; інгібітори 
функції нейрамінідази вірусу грипу А і В (озельтамівір, за-
намівір, перамівір).

Резистентність до адамантанів вірусів грипу швидко по-
ширюється в усьому світі з 2003–2004 рр., тому натепер пре-
парати цієї групи не рекомендують для противірусного ліку-
вання або хіміопрофілактики грипу. Окрім того, вони не діють 
на віруси грипу В і С.

Найефективнішими на сьогодні є інгібітори нейрамініда-
зи озельтамівір і занамівір. Тільки озельтамівір можна вико-
ристовувати як системний засіб – по 0,075 г 2 рази на добу 
протягом 5 днів. Застосування занамівіру у вигляді дихаль-
ного аерозолю по 0,005 г 2 рази на добу має передусім екст рене 
профілактичне значення. Важливо, що озельтамівір, як і інші 
етіотропні протигрипозні засоби, ефективний лише в перші 
2 доби, причому їхня ефективність прогресивно зни жується 
вже з перших годин розвитку недуги. Згідно із сучасними 
рекомендація ми, противірусне лікування слід починати яко-
мога раніше (у перші 48 год захво рювання), але не можна 
виключити ефективність інгібіторів нейрамінідази і через 
48 год від початку захворювання. Дискутабельним також за-
лишається питання про збільшення доз противірусних пре-
паратів. Згідно з міжнародними рекомен даціями, вагітність 
не треба вважати протипоказанням до застосування озельта-
мівіру і занамівіру, оскільки такі особи належать до групи 
ризику розвитку тяж ких ускладнень.

Відсутність противірусних засобів із парентеральним спо-
собом уведення, які б підтвердили свою ефективність і були 
схвалені для лікування грипу, також ство рює певні труднощі, 
особливо в осіб, що знаходяться в критичному стані, із шлун-
ково-кишковими кровотечами тощо. Тепер інгібітор нейрамі-
нідази вірусу перамівір, який вводять довенно, показав свою 
ефективність в обмеже них дослідженнях і клінічних випадках. 
Занамівір довенно призначають для лікування тяжко хворих 
пацієнтів, які мають підозру або підтверджений ви падок стій-
кого до озельтамівіру випадку інфекції грипу А (H1N1) 2009 р. 
В Ук раїні перамівір та довенний занамівір натепер не зареєст-
ровані.

Також для лікування застосовують лейкоцитний інтерфе-
рон, який закапують у носові ходи через кожні 1-2 год про-
тягом 2-3 днів. Добре себе зарекомендува ли рекомбінантні 
інтерферони у вигляді аерозолю. Раніше при тяжкому пере-
бігу грипу і ослабленим хворим уводили протигрипозний 
імуноглобулін, але зараз його застосування в більшості країн 
не рекомендоване внаслідок сумнівної ефек тивності й ризику 
виникнення різних імунних реакцій.

На практиці при грипі нерідко зловживають антибіотиками. 
Вони ж мають чіткі клінічні покази до застосування: 1) дуже 
тяжкий перебіг грипу (гіпертоксична форма з енцефалітними 
проявами, починається із пневмонії); 2) грип у дітей перших 
2 років життя, вагітних, різко ослаблених, осіб похилого і 
старечого віку; 3) бактерійні ускладнення; 4) тяжкі супутні 
хронічні захворюван ня які можуть загостритися внаслідок 
грипу. 

 • Íà äîïîìîãó ïðàêòè÷íîìó ë³êàðþ

ÃÐÈÏ: Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, Ë²ÊÓÂÀÍÍß, ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
У зв’язку із небезпекою розвитку епідемії грипу Департамент охорони здоров’я Львівської обласної дер-
жавної адміністрації надіслав у медичні заклади методичні рекомендації «Грип: етіологія, епідеміологія, 
патогенез, клініка, ускладнення, діагностика, лікування, профілактика». Подаємо виклад окремих частин 
вказаних рекомендацій.

(Закінчення на стор. 4)
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У решті випадків антибіотики протипоказані, бо вони по-
силюють алергізацію організму, пригнічують утворення про-
тигрипозних антитіл, збільшують частоту різних ускладнень.

Частіше застосовують цефалоспорини 3–4-го покоління 
(цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефепім тощо), 
комбінації амінопеніцилінів чи цефалоспоринів з інгібітора-
ми бета-лактамаз (амоксицилін із клавулановою кислотою або 
сульбакгамом, ампіцилін із сульбактамом, цефоперазон із 
сульбактамом), карбапенеми (меропенем, дорипенем тощо), 
аміноглікозиди 3-го покоління (нетилміцин, амікацин), а також 
макроліди (рокситромщин, мідекамщин). При пневмоніях, 
спричинених метицилінрезистентним стафілококом, вико-
ристову ють ванкоміцин або лінезолід, що цілком позбавлені 
перехресної резистентності з іншими антибіотиками. Пре-
паратами вибору можуть бути «респіраторні фторхінолони 
(гатифлоксацин, левофлоксацин, геміфлоксацин, моксифлок-
сацин), які мають високу антибактерійну активність і широкий 
спектр дії, у тому числі на полірезистентні грамнегативні та 
грампозитивні бактерії.

При розвитку набряку легень в умовах реанімації чи від-
ділення інтенсивної терапії проводять патогенетичну проти-
набрякову, ангіопротекторну й антитоксичну терапію згідно 
з відповідними рекомендаціями і протоколами.

Для екстреної профілактики грипу після контакту з хворим 
на підтверджений грип застосовують ті самі противірусні пре-

При відкритті конференції учасників привітав Голова 
УЛТ у Львові, проректор з лікувально-профілактичної 

роботи ЛНМУ ім. Данила Галицького професор Андрій Ба-
зилевич. 

4–5 листопада 2016 року у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького відбулася 
III Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична 
конференція «Формування тверезого способу життя в сім’ї 
та суспільстві», в якій взяли участь більше 200 представників 
із різних областей України та АР Крим, а також зарубіжжя. 
Серед них були працівники владних структур, медичних уста-
нов, вищих навчальних закладів, громадських організацій. 
Зокрема, були присутніми науковці із Національного універ-
ситету «Львівська політехніка», ЛНУ ім. Івана Франка, ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, Івано-Франківського університету 
права імені Короля Данила Галицького, Хмельницького уні-
верситету управління та права, Харківського національного 
університету внутрішніх справ та низки інших навчальних 
закладів. Брали участь в конференції Українське лікарське 
товариство у Львові, громадські організації «Рух «Твереза 
Україна» (представники низки областей), «Твереза Галичина» 
(представники з Львівської, Тернопільської, Івано-Франків-
ської областей), «Твереза Вінниця», «Тверезий Житомир», 
«Тверезі Черкаси», «Твереза Славутчина» (Хмельницька обл.); 
громадські об’єднання «Час змін» та Твереза УГКЦ (Львів). 
Також були присутні вчителі, медичні та соціальні працівни-
ки, представники ЗМІ. 

Доповідачі та учасники конференції поділилися теоретич-
ними та практичними знаннями, що мають цінність для від-
родження тверезості у суспільстві. Наголошувалось на тому, 
що глибоке занепокоєння викликає розповсюдженням алко-
голю серед дітей і молоді, а також загальна алкоголізація 
українського суспільства, що вже призвело до погіршення 
здоров’я теперішніх поколінь і веде до виродження української 
нації. Вживання алкоголю підлітками та молоддю (причина-
ми чого є широка реклама та доступність алкоголю) тягне за 
собою низку інших проблем суспільства: побутове пияцтво, 
алкогольну залежність, нещасні випадки і злочинність, врод-
жені хвороби та смертність від причин, пов’язаних з вживанням 
алкоголю, та багато іншого. Особливою загрозою для народу 
є вроджені хвороби і подальше виродження генофонду нації. 
За даними ВООЗ, якщо рівень споживання абсолютного алко-
голю в країні перевищує 6–8 л на душу населення за рік, то 
відбуваються незворотні процеси деградації народу. Тому 
наголошувалось, що саме запобігання залученню дітей до 
алкоголю – центральна проблема, яку необхідно вирішити.

Увазі присутніх було представлено теоретичні основи 
тверезницької діяльності: основоположні принципи тверез-
ницького руху, перелік напрямків тверезницької діяльності, 
її методи, а також основну тверезницьку термінологію у до-
повіді кандидата фіз-мат. наук, секретаря ГО «Рух «Твереза 

Україна Олександра Почекета «Теоретичні основи тверезниць-
кої діяльності» 

Голова ГО «Рух «Твереза Україна», cлухач магістратури 
Національної академії державного управління при президенто-
ві України Роман Галицький у доповіді «Тверезий світогляд – 
запорука результативності управлінських рішень посадових 
та службових осіб органів публічної влади», обґрунтував 
необхідність тверезого світогляду задля досягнення резуль-
тативності в управлінських рішеннях на посаді державного 
службовця, а також вказано колосальні втрати України від 
нестачі управлінців з тверезим світоглядом. 

 У доповіді «Алкогольний фактор злочинності в Україні 
у 1990–2010 роках», з якою виступив Ярослав Стасів (Між-
регіональний центр професійно-технічної освіти художнього 
моделювання і дизайну, Львів), було представлено дані про 
те, який відсоток складають злочини, скоєні у стані алкоголь-
ного сп’яніння в Україні у 1990–2010 рр. Охарактеризовано 
види злочинів, що найчастіше скоювали особи, перебуваючи 
у стані алкогольної інтоксикації. Представлено програму ско-
рочення обсягу вживання спиртного для зниження загально-
го рівня криміналізації України, у тому числі злочинності під 
дією цього наркотика. 

У ще одній доповіді Ярослава Стасіва було розкрито основ-
ні етапи руху тверезості в Галичині у середині ХІХ – першій 
третині ХХ ст. як реакцію представників української інтелі-
генції на цілеспрямовану алкоголізацію українського насе-
лення панівними державами. Проаналізовано три стадії тве-
резницького руху, а також еволюцію форм та методів боротьби 
за тверезість. 

Про діяльність викладача мистецтва тверезого життя Юрія 
Оробця, її значимість та актуальність у формуванні в школя-
рів та дорослих людей моралі тверезості, як природної люд-
ської цінності було розказано у виступі вчительки Марії Ка-
раван із Славути на Хмельниччині.

Завідувач сектору відділу новітньої історії Тернопільсько-
го обласного краєзнавчого музею Володимир Пукач навів 
цікаві дані про антиалкогольну діяльність ОУН та УПА впро-
довж 1930–1940 років на західноукраїнських землях, зокрема 
антимонопольна акція. Також висвітлено методи боротьби із 
вживанням алкоголю в рядах УПА, впровадження дисциплі-
нарних заходів, пропагандистську роботу збройного підпілля. 

Проректор з навчально-виховної роботи, Івано-Франків-
ського університету права імені Короля Данила Галицького, 
доцент Олег Андрухів здійснив аналіз чинного українського 
законодавства з питань пропагування тверезого способу життя 
та реклами алкоголю. Також проаналізовано міжнародні доку-
менти у даній сфері, зазначено, що неналежним чином вико-
нується Закон України «Про державне регулювання вироб-
ництва і обігу спирту етилового та алкогольних напоїв і тю-
тюнових виробів», а також суттєво порушується Закон Украї-
ни «Про рекламу» при рекламуванні алкоголю. 

Доповідь «Українські традиції тверезого способу життя: 
від Київської Русі до кінця ХІХ ст.» (Ярослав Закоморний, 
курсант факультету кримінальної поліції Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ) була присвячена 
ретроспективному огляду українських традицій тверезого 
способу життя, адже протягом століть українці засуджували 
пиття алкоголю і пияцтво, віддаючи перевагу тверезості. 

 Продовжила цю тему доповідь Анатолія Вальчука, кан-
дидата філософських наук, доцента, Хмельницький універ-
ситет управління та права, під назвою «Ідеї тверезості в дав-
ньоукраїнській богословсько-філософській думці (Х–ХІІІ ст.)», 
у якій подано аналіз початків антиалкогольного руху в Київ-
ській Русі (X–XIII ст.) 

У доповіді «Діти у сім’ях з алкогольною проблемою» свя-
щеннослужителя Тараса Сидора, який є координатором Руху 

«За тверезість життя»( Консультативно-просвітницький центр 
для допомоги залежним від алкоголю та членам їх родин, 
Стрийська єпархія УГКЦ, Стрий, Львівська область), йшла 
мова про дітей, що проживають у сім’ях з алкогольною про-
блемою. Опитування, проведені Консультативно-просвітниць-
ким центром з допомоги залежним від алкоголю та членам їх 
родин серед підлітків, свідчать, що 87% з них починають 
вживати алкоголь з відома батьків (святкування з батьками) 
у віці 10–12 років. Тобто з рук батьків діти отримують «за-
прошення» у світ алкоголізму, починаючи з безалкогольного 
шампанського та інших слабоалкогольних виробів. Проблеми 
цих дітей зазвичай залишаються поза увагою суспільства. У 
доповіді розкрито їх духовний світ та підкреслено доцільність 
духовної і психологічної терапії для таких дітей. 

 Моральний аспект зловживання алкоголем за висловлю-
ваннями видатних людей розкрито у доповіді викладача ЛНУ 
ім. І.Франка Ольвії Висоцької, яка ці висловлювання систе-
матизувала , відповідно до різних аспектів впливу вживання 
алкоголю на моральність людини. 

 Дослідженню причин розповсюдження вживання алко-
голю та низької ефективності заходів із протидії цьому і зу-
мовлюючих таку ситуацію чинників було присвячено доповідь 
кандидата психологічних наук, доцента НУ «Львівська полі-
техніка» Юрія Вінтюка «Перешкоди на шляху до утвердження 
тверезого способу життя у сучасних умовах». Він також подав 
цікаву інформацію про історичні аспекти тверезницького ру-
ху у доповіді «Діяльність осередку Товариства «Відродження» 
при «Цісарсько-королівській академічній гімназії у Львові» 
та її філії у 1915–1918 рр.».

У секції «Вільний мікрофон» можливість виступити на-
давалася всім учасникам конференції, які подали письмову 
заявку. Така форма роботи викликала неабиякий інтерес серед 
присутніх та зробила конференцію дійсно близькою до прак-
тики: виступаючі за 3–4 хвилини розповідали про власний 
досвід тверезницької роботи та подавали свої конкретні про-
позиції щодо вирішення алкогольної проблеми в Україні. За-
мість запланованих 30 хвилин «Вільний мікрофон» тривав 
більше години, виступили всі бажаючі. 

Було переглянуто документальний фільм та декілька ві-
деороликів соціальної реклами. Видано об’ємний – більше 
200 сторінок, збірник матеріалів конференції.

У прийнятій резолюції пропонується на державному рів-
ні розпочати формування в суспільстві тверезого способу 
життя як запоруки здоров’я народу України. Зокрема, для цьо-
го потрібно впровадити викладання основ тверезого способу 
життя в усіх закладах освіти та розпочати просвітницьку 
роботу з населенням, відзначати День тверезості та місяць 
тверезості; внести суттєві зміни до чинного законодавство 
України з метою покращення регулювання виготовлення, ре-
клами та продажу алкоголю, енергетиків, тютюнових та інших 
подібних виробів; забезпечити виконання чинного законодав-
ства України щодо притягнення до адміністративної відпо-
відальності за фактом розпивання алкоголю й паління в гро-
мадських місцях, продажу алкоголю дітям тощо; розробити 
та впровадити преференції для тих громадян і працівників, 
які ведуть тверезий спосіб життя, не палять, а отже не зав-
дають клопотів, неприємностей оточуючим і є більш ефек-
тивними працівниками на своїх робочих місцях.

 Резолюцію конференції скеровано до Президента Украї-
ни, Міністра охорони здоров’я, Міністра освіти і науки, Мі-
ністра молоді і спорту, Голови Верховної Ради України, а 
також окремим депутатам Верховної Ради України. Збірник 
матеріалів конференції буде розіслано в провідні бібліотеки 
та навчальні заклади України.

Інформація та фото надані оргкомітетом конференції
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парати, що і з лікувальною метою. Озельтамівір використо-
вують по 0,075 г на добу протягом 5 днів. Застосовувати ін-
гібітори нейрамінідази в масовому порядку для профілакти-
ки без особливих показань ВООЗ не рекомендує через 
можливе формування стійкості вірусів грипу до цих препа-
ратів. Лейкоцитний інтерферон уводять у носові ходи по 
5 крапель 2-3 рази на добу. Нині для специфічної профілак-
тики грипу застосовують інактивовані грипоз ні вакцини – 
препарати, що містять антигени вірусів грипу актуальних 
підтипів А/Н1N1 та А/Н3N2 і типу В, які зараз циркулюють 
і спричинюють захворю ваність на грип у світі. За прогнозами 
ВООЗ, циркуляція саме цих збудників продовжуватиметься і 
найближчими роками. Використовують три види інактивова-
них грипозних вакцин: цільновіріонні, спліт-вакцини і субо-
диничні вакцини. Цільновіріонна вакцина містить інактиво-
вані високоочищені незруйновані (цілі) віріони вірусу грипу, 
спліт-вакцина – зруйновані інактивовані віріони вірусу гри пу 
(до її складу входять усі віріонні білки вірусу, не лише по-
верхневі, а й внутріш ні антигени). Внаслідок високого сту-
пеня очищення в ній немає вірусних ліпідів і білків курячого 
зародка. Субодинична вакцина складається лише з двох поверх-
невих вірусних білків – Н і К, що є найважливішими для ін-
дукції імунної від повіді проти грипу. Із перерахованих пре-
паратів цільновіріонна вакцина дещо реактогенніша, 
особливо для дітей раннього віку, субодиничні вакцини менш 
реактогенні.

Розвиток імунітету починається з 2-го дня після щеплен-
ня, сягає максимуму на 15-30-й день і триває всього 6-12 міс., 
тому потребує щорічного введення вакцини. Профілактична 
ефективність – 70-90 %.

Протипоказання до вакцинації від грипу: гостре захворю-
вання або загострення хронічного захворювання в день щеп-
лення; алергія на білок курячих яєць; алергійні реакції на 
інші компоненти препарату; тяжкі алергійні реакції на по-
переднє щеплення конкретним препаратом.

C.М.ФЕДОРЕНКО, головний позаштатний 
спеціаліст Департаменту охорони здоров’я ЛОДА 
із спеціальності «Інфекційні хвороби», головний 

лікар КЗ ЛОР «ЛОІКЛ», заслужений лікар України
І.П.БЕРНИК, заступник головного 

лікаря КЗ ЛОР «ЛОІКЛ»

(Закінчення. Початок на стор. 3)

ÃÐÈÏ: Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß, ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ

Вісті УЛТ у Львові

На чергових засіданнях розширеної управи 
товариства за участю представників первинних 
осередків йшлося про зміни у Статуті УЛТ у Льво-
ві з метою приведення його до існуючих вимог 
щодо статутів громадських організацій. Розгляну-
то питання про залучення студентської молоді в 
якості прихильників товариства і про їх діяльність 
в цьому статусі, а також організацію Клубу ста-
рійшин УЛТ у Львові. Вкотре піднято питання про 
подальший вихід часопису «Народне здоров’я».
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ÔÅÒÀËÜÍÈÉ ÀËÊÎÃÎËÜÍÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ (ÔÀÑ) – 
ÎÄÍÀ ²Ç ÃÎËÎÂÍÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀÖ²¯

(Закінчення. Початок див. №10, 11 за 2016 рік)

Міжнародна хартія з профілактики ФАСП

Підготовлена, схвалена та прийнята за результатами 
Першої міжнародної конференції з профілактики фе-

тального алкогольного спектру порушень в Едмонтоні (Аль-
берта, Канада) 23-25 вересня 2013 року. 

ТЯЖКІ НЕОБОРОТНІ ПОРУШЕННЯ
….не існує безпечної кількості алкоголю для ембріону і 

плоду, у яких внаслідок дії алкоголю можуть розвинутися знач-
ні пошкодження мозку та фізичні відхилення. Хоча раннє 
втручання та підтримуюча терапія можуть покращити наслід-
ки для пацієнтів з ФАСП, когнітивні, поведінкові та фізичні 
пошкодження можуть мати руйнівні наслідки для людини, її 
сім’ї та інших осіб, які виховують і піклуються про неї. ФАСП – 
це порушення, яке залишається в людини на все життя.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
…Причина і наслідки ФАСП відомі вже впродовж 40 ро-

ків, однак ці порушення продовжують вражати мільйони лю-
дей в усьому світі з поширеністю приблизно 1 випадок на 
кожні 100 живонароджених. 

…Існує багато причин вживання алкоголю під час вагіт-
ності. Ці причини включають недостатню поінформованість 
жінок про ризики, пов’язані з вживанням алкоголю під час 
вагітності, залежність від алкоголю, психічні хвороби, вплив 
соціальних обставин. Складні біологічні і соціальні детермі-
нанти здоров’я включаючи генетику, бідність, недостатність 
харчування і недостатність соціальної підтримки чи особис-
тої автономії також впливають на алкогольну поведінку і 
важкість впливу на плід. 

…Чоловіки також несуть відповідальність. Вживання ал-
коголю жінкою і викликаний цим ФАСП виникає в сімейному 
оточенні і залежить від широкого сімейного, культурного і 
соціального контексту. Маркетинг алкогольних напоїв, який 
направлений на жінок дітородного віку без попередження про 

небезпеку вживання таких продуктів під час вагітності, також 
несе відповідальність за зростання частоти ФАСП. Суспільство 
є відповідальним за те, щоб допомогти вагітним жінкам спра-
витися зі страхами, тривогою, насильством, недостатнім хар-
чуванням чи поганим здоров’ям з допомогою інших засобів, 
а не алкоголю. 

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
…Інформування про профілактику ФАСП шляхом під-

тримки розвитку і поширення чіткої і послідовної інформації 
у галузі охорони громадського здоров’я, а саме, утримання 
від вживання алкоголю під час вагітності- це єдиний надійний 
спосіб запобігання ФАСП. Дії повинні бути спрямовані на 
інформування про ризики, пов’язані зі вживанням алкоголю 
під час вагітності, доступність надійних протизаплідних за-
собів, а також допомога для подолання залежності і стриму-
вання від вживання алкоголю під час вагітності. Ця підтрим-
ка включає надання своєчасної, турботливої і компетентної 
дородової допомоги. 

Існує необхідність у проведенні досліджень ФАСП. На-
приклад, недостатньо зрозумілі генетичні та епігенетичні 
механізми, які можуть сприяти чи захищати від розвитку 
ФАСП. Фундаментальні дослідження можуть сприяти роз-

робці методів більш точного визначення груп високого ризи-
ку і нових можливостей для цілеспрямованої профілактики. 

Скринінг проблемного вживання алкоголю у дівчат і жінок 
дітородного віку також має вирішальне значення. Оскільки 
результати можуть вказати на ризик вживання алкоголю під 
час вагітності. Скринінг може бути проведений в первинній 
ланці охорони здоров’я з використанням вже наявних досто-
вірних і простих у використанні інструментів. Необхідно роз-
робляти інформаційні матеріали про ФАСП специфічними 
для регіону мовами, які відповідають місцевій культурі та 
системам цінностей. Такі матеріали повинні бути загально-
доступними, особливо в школах, лікарнях і центрах здоров’я 
матері та дитини. 

НЕВІДКЛАДНІСТЬ ДІЙ
В ситуації, коли кожен рік більше мільйона дітей наро-

джується з перманентною травмою мозку в результаті відомої 
причини, якій можна запобігти, дії у відповідь повинні бути 
негайними, твердими, стійкими і ефективними. Терміново 
необхідні широкомасштабні ініціативи в законодавстві і прак-
тиці на різноманітних рівнях в кожному суспільстві для того, 
щоб стимулювати відмову від алкоголю під час вагітності і 
запобігати ФАСП.

Використовуйте, будь ласка, в освітній роботі відеофільм 
«Дитина для життя»: https://www.youtube.com/watch?v= 
JxCwaDHAH8c

Відвідайте також сторінки:
http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/ufas.htm
http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/ufas2.htm
http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/ualco2.htm
http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/ualco3.htm
Радимо прочитати книжки:
• Я можу бути найкращою: як жити з діагнозом «феталь-

ний алкогольний синдром”.
• Навчання учнів з фетальним алкогольним спектром по-

рушень: побудова сильних сторін, створення надії.  
• ФАСП: Стратегії, а не рішення. 
http://www.ukraineworksltd.org/ua/links/

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

9 вересня (в дев‘ятий день дев‘ятого місяця року) 
щорічно у світі відзначається міжнародний день 
запобігання ФАС. Він започаткований у 1999 році 
з метою нагадування суспільству, що вплив ал-
коголю під час вагітності– одна з основних при-
чин вроджених вад і порушень розвитку у дітей 
у світі. 
Послання до суспільства є простим і зрозумілим, 
не тільки 9 вересня, але кожного дня: жінка, яка є 
або може бути вагітною, або планує вагітність 
повинна відмовитись від вживання алкоголю.

25 років тому – 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський 
референдум за незалежність України, якому передували ба-
гато непересічних подій, які відбувались у нашому вузі.

В 1990 році в інституті був організований первинний осе-
редок народного руху України (НРУ). В раду осередку увійшли 
академік Білинський Б., доцент Винниченко Б., асиситенти 
Шпарик Я. та Касараба М., старший науковий працівник Ко-
кодиняк В., інтерн Криворучко Ю., студенти Головін А. і Го-
рін О. Головою руху обрано доктора медичних наук Коржин-
ського Ю., скарбником – доцента Солонинка І. 

Перед рухівцями виникали все нові проблеми і нові зав-
дання. З ініціативи проф. Кіцери О., старшого викладача ка-
федри іноземних мов Петрука В., члени НРУ і студенти упо-
рядковували могили січових стрільців на Янівському 
цвинтарі, приймали участь у відновленні стрілецьких могил 
та перезахоронені останків січових стрільців на цвинтарі, що 
на Збоїськах. Активними учасниками цих заходів були Пази-
няк В., Чума Б. , Кіхтяк А., Служинський М., Шимонович X., 
Патій А., Щипанюк Р., Патій В., Гельнер М., Созанська С., 
Яджин Л., Тягнибок О., Зелик Р., Мацьків Д., Сало І., Радом-
ський А., Посікіра А., Гудзь О., Кіцера І Симушак Т..

На могилі січових стрільців Збоїська був поставлений 
великий березовий хрест, відправлена панахида. В посвячен-
ні могили участь приймав професор Туркевич Ю. Він також 
виявив значні старання у виготовленні медалі за відродження 
греко-католицької церкви. Цією медаллю були нагороджені 
ректор інституту академік Павловський М., професори Кіце-
ра О. і Туркевич Ю. та ще декілька осіб.

Активні члени осередку нашого інституту входили в об-
ласний провід НРУ. Академік Білинський Б., як голова облас-
ного відділення українського фонду «Милосердя і здо ров’я», 
був обраний членом Ради крайової організації НРУ, очолив 
медичну комісію РУХу і був введений у склад Проводу.

Академік Білинський Б. 4 травня 1990р. виступив на пер-
шій, за весь післявоєнний період, конференції пам’яті митро-
полита А. Шептицького.

Час був непевний і нам хотілось все якнайшвидше зробити, 
все встигнути. Переживали ми за становище в якому знахо-
дились активні члени НРУ, учасники «Просвіти», викладачі, 
студенти, а тому прийнялись за виготовлення нового демок-
ратичного статуту інституту на противагу старому стандарт-
ному статуту. В комісію по його розробленню входили акаде-
мік Білинський Б., професор Орач Р., доценти Винниченко Б. 
та Луцевич Д., доктор мед. наук Коржинський Ю., к.м.н. 
Шпарик Я., старший науковий співробітник Кокодиняк І.

Ховаючись від сторонніх очей члени комісії писали статут 
обговорювали його, старались все передбачити. З великими 
труднощами потім вдалось нам даний статут зареєструвати у 
Міністерстві охорони здоров’я та у Міністерстві вищої освіти.

Треба віддати належне, що всі підпільні засідання, обго-
ворення, заходи в основному проводились на кафедрі нор-

мальної анатомії людини, яку завжди безвідмовно надавав її 
завідувач доцент Нетлюх М. Не треба забувати, що у той час 
з боку міських, районних партійних комуністичних органів 
була розіслана постанова про заборону надавати приміщення 
новоствореним громадсько-політичним організаціям. А ка-
федра нормальної анатомії людини, навпаки, вже у 1990 р. 
гостинно приймала учасників ІІІ Світового Конгресу Феде-
рації українських лікарських товариств. Аудиторія кафедри 
була відповідно підготовлена – зняті бюст і портрет Леніна, 
зал прикрашений синьо-жовтими стягами, українськими гер-
бами – Тризубом і Левом.

В аудиторії кафедри читав лекції з новітньої історії Украї-
ни Валентин Мороз, проводились зустрічі з митрополитом 
греко-католицької церкви В. Стернюком, гостем був голова 
європейського товариства української мови ім. Т. Шевченка 
Аркадій Жуковський. Проводились цікаві зустрічі із отцями 
Василіанами з Польщі. 15 травня 1990р. була проведена зустріч 
з директором східно-християнських студій з Чикаго профе-
сором Чирковським, 3 червня зустріч з єпископом УГКЦ Са-
пеляком, 5 жовтня – з довголітнім в’язнем сталінсько-бреж-
нєвських таборів Ю. Шухевичем.

Справді, 1990 р. був багатий подіями. Весною 1990 р. від-
булись у Києві перші звітно-перевиборні збори республікан-
ського правління товариства української мови ім. Т.Шевчен-
ка. З великими труднощами добирались делегати з’їзду до 
Києва, на поїзди не давали білетів, автобуси зупиняла авто-
інспекція і під різними приводами затримувала. Однак, воля 
і бажання людей перемогли. Їхали через всю східну Україну 
під блакитно-жовтими стягами. 

На з’їзді головував письменник Павло Мовчан , із звітною 
доповіддю виступив Дмитро Павличко. Делегати колоною 
через весь Хрещатик пішли на мітинг, який відбувся на цент-
ральному стадіоні. Мітинг закінчився великою маніфестацією 
до 300 тисяч людей через бульвар Шевченка, весь Хрещатик 
до площі Незалежності. В колоні люди скандували: ”Волю 
Україні!”, ”Без Москви!”, ”Ідола з Києва!”. Попереду йшли 
прапороносці, потім молоді хлопці, несли великий портрет 
Леніна з перев’язаним лівим оком і підписом під ним вели-
кими чорними буквами «Кат українського народу». За пор-
третом несли труну, на якій з одного боку червоними літера-
ми було написано – “смерть Російській імперії”, а з другого – 
“смерть КПРС”.

У нас в інституті в червні 1990року за пропозицією осе-
редку НРУ і товариства української мови ім. Т. Шевченка 
ректор Павловський М. видав наказ про ліквідацію спецчас-
тини та парткому інституту. Перед тим на Вченій раді він 
заявив про свій вихід з членів КПРС, за його прикладом ви-
йшли з партії деякі члени ректорату та секретар парткому 
доцент Готь І. Отже партійної організації у Львівському ме-
дичному інституті не стало!

Було відомо, то більшовицький режим так легко не здаєть-
ся. Треба було бути готовими на все, а тому в інституті орга-

нізували загін самооборони. За рекомендацією громадсько-
політичних організацій командиром загону було назначено 
мене.

В січні 1991 року обласна прокуратура м. Львова почала 
викликати на допити студентів, які голодували у Києві. Ви-
ясняли, хто їх змушував голодувати, скільки їм платили за 
голодування і хто, «на що їх намовляв народний депутат Укра-
їни С. Хмара». Більшовицьким наймитам не вірилось, що це 
була воля самих студентів. Студенти не знали чи скоро по-
вернуться, а тому перш ніж піти у прокуратуру намагались 
здати іспити – саме був час сесії. Співчутливо до таких сту-
дентів віднеслись професори Зербіно Д. та Рудий Р., доценти 
Січкоріз Л., Минка М., Нетлюх М.

Весною 1991 р. за запрошенням проф. Павловського М. 
наш інститут відвідав Блаженнійший Кардинал Іван-Мирос-
лав Любачівський. В переповненому актовому залі теоретич-
ного корпусу відбулась його зустріч з студентами і виклада-
чами інституту. У своєму зверненні до студентів Кардинал 
Любачівський закликав: «Дорогі студенти! Не куріть, алко-
голю і наркотиків не вживайте. Від Вас залежить доля Украї-
ни!». Як правдиво і щиро були сказані ці слова.

В червні митрополит УГКЦ Володимир Стернюк і ректор 
інституту професор Павловський М. благословили наших ви-
пускників у далеку дорогу життя і праці. Отже, в аудиторії і 
кабінети нашого інституту ввійшов Божий Дух, Боже Слово, 
Молитва. З викладачів і студентів спав тягар атеїзму і зневіри.

Здавалось би широко відкрились двері для чесного, по-
рядного життя, для чесної боротьби за незалежну Україну. 
Але до чесних змагань не звикла більшовицька орда. Зачувши 
агонію комуністичної імперії, більшовики 19 серпня 1991 ро-
ку затіяли змову, арештували свого президента М.Горбачова, 
збрехавши народу, що він хворий, а самі у п’яній ейфорії 
підтягнули до Москви і свого лігва танки. Але нічого їм не 
допомогло, народу набридали їхні обіцянки, побрехеньки і 
армія перейшла на сторону народу. «Союз нерушимый рес-
публик свободных» розлетівся, як гнила головка капусти, 
народи комуністичної імперії стали вільними.

Та не всі раділи, прокомуністично настроєні яничари і їм 
подібні чекали відновлення Радянського Союзу і кричали, що 
більшість людей проти від’єднання України від Росії. За про-
позицією народного депутата академіка Ігоря Юхновського 
Верховна Рада прийняла ухвалу про проведення всенародно-
го референдуму 1 грудня 1991 року.

З моєї ініціативи був виділений автобус нашого інституту 
для студентів і викладачів, які виявили бажання бути при-
сутніми на референдумі в Закарпатській області. В Ужгороді 
керівниками місцевого «Руху» ми були скеровані по окремих 
селах і містах з метою спостереження за ходом проведення 
референдуму. Він пройшов успішно, адже понад 91% грома-
дян Закарпаття проголосували за вихід України із складу Ра-
дянського Союзу. Не можна не згадати про активну участь 
тоді головного лікаря лікарні швидкої допомоги, а нині про-
фесора Філя Ю., який проводив не тільки активну роботу 
серед населення Закарпаття, але також забезпечив нашу групу 
машиною швидкої допомоги для надання, при необхідності, 
невідкладної медичної допомоги.

24 серпня 1991р. Верховна Рада України проголосила 
утворення суверенної Української держави. Після 340 років, 
неволі і поневірянь український народ став вільним і неза-
лежним. Та боротьба за незалежність України не закінчена, 
вона триває, і не лише в АТО…

 • Âîíè çäîáóâàëè Íåçàëåæí³ñòü
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Завершуємо 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, 10,11 за 2016 рік). 
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Львівська ендодонтична клі-
ніка «Профідент-плюс» 

(керівник – доктор Тарас Городець-
кий) впродовж 2016 року провела 
декілька лекційних курсів та фото- і 
відео-презентацій Brainstorm з проб-
лем надання реанімаційних заходів 
при невідкладних життєво небез-
печних станах. Заняття проводили-
ся під керівництвом доктора Т.Горо-
децького, який є віце-президентом 
Української ендодонтичної асоціації, 

лектором та організатором низки конференцій з проблем ен-
додонтії, членом Асоціації імплантологів України, авторизо-
ваним лектором корпорації Мilestone Scientifi c (USA) з питань 
сучасного знечулення в стоматології, сертифікованим інструк-
тором та керівником практичного курсу з питань невідкладних 
станів (НC). Працювали також сертифіковані інструктори 
практичного курсу з питань НС Олег Городецький та Андрій 
Калагурко.

В лекційному матеріалі висвітлювалася проблема алер-
гічної та токсичної дії місцевих анестетиків, а також питання 

про те, що дає прік-тест, про алергічні проби з точки зору 
сучасного законодавства, про те, які з тестів має право за-
стосовувати стоматолог (Наказ МОЗ України № 916). Різно-
бічно розглядалася клініка анафілактичного шоку, особливос-
ті проведення місцевої анестезії у пацієнтів групи ризику, 
вибір місцевих анестетиків для алергіків та вагітних. Про-
водився розбір та обговорення ситуаційних завдань, де йдеть-
ся про протокол обстеження пацієнта за умови виникнення 
НС, протоколи лікування НС, загрожуючі життю порушення 
серцевого ритму. Йшла мова про електроімпульсну терапію, 
дефібриляційні та недефібриляційні ритми, динаміку змін в 
протоколах лікування НС, зокрема щодо серцево-легеневої 
реанімації згідно з протоколами Європейської Асоціації реа-
німатологів від 2015 року. Слухачі курсу мали можливість 
довідатись про командну роботу при лікуванні пацієнтів з 
НC, пріоритетність безпеки реанімаційної команди, ланцюг 
виживання, необхідне оснащення для надання невідкладної 
допомоги. Проводився детальний розбір можливих критичних 
помилок при проведенні реанімаційних заходів. При цьому 
наголошувалося на важливості освоєння знань та практичних 
навиків з надання допомоги при НС на догоспітальному етапі. 

 Не можна не відзначити, що крім величезного практич-
ного значення таких навчальних курсів, надзвичайно пози-
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тивним бачиться привернення уваги лікарів-стоматологів до 
загально медичних питань, що, безумовно, всебічно сприя-
тиме підвищенню якості надання спеціалізованої стоматоло-
гічної допомоги. Тому ініціатива відомого лікаря-стоматолога 
Тараса Городецького заслуговує уваги, підтримки та поши-
рення.

Оксана МАСНА-ЧАЛА, 
доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепово-

лицевої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького

«Симптоми і синдроми у хірур-
гії». Книга, видання, посібник… 
Можна по-різному назвати, але це 
«дитина» професора Герича, його 
16-річна «дитина». Бо власне стіль-
ки часу минуло від моменту первин-
ної ідеї створення довідника епонім-
них хірургічних симптомів до появи 
книги з друку. Довідник має як на-
вчальну мету, так і енциклопедичну 
цінність. Професор Ігор Герич за час 
підготовки посібника, як справжній 
перфекціоніст, декілька разів удос-
коналював концепцію і врешті ви-
дання стало практично досконалим. 
Досконалість його не тільки у повно-
цінному викладі матеріалу та сис-
тематизації симптомів і синдромів 
у хірургії, досконалість у вивченні 
і ретельній перевірці кожного симп-
тому відповідно до історії його ство-
рення, до першоджерела та цитуван-
ня. Не менш важливою для головно-
го ідеолога цієї праці була справжня 
українська транслітерація, обов’яз-
кове наведення прізвища автора 
симптому мовою оригіналу і першо-
джерела. 

Книга «Флуоресцентна 
спектроскопія: можливості за-
стосування в медичній практи-
ці» – яскраве свідчення того, що 
наукові зацікавлення професора 
І.Герича не обмежувалися лише 
хірургією чи медициною в ці-
лому. Широке коло спілкування 
Ігоря Дионізійовича з науков-
цями з навіть дещо незвичних 
для хірургії спеціальностей 
стало підґрунтям для видання 
цієї монографії. Поєднання 
знань фізиків з клінічним мис-

ленням Хірурга від Бога вилилося у ґрунтовне наукове до-
слідження флуоресцентної спектроскопії, як новітнього ме-
тоду діагностики хірургічної та акушерської патології. 
Дослідами in vivo та in vitro доведена діагностична цінність 
методу флуоресцентної спектроскопії, особливо при гнійно-
септичних станах у хірургічних пацієнтів і породіль.

Монографія «Хірургічні ускладнення ін’єкційної нарко-
манії: проблеми та особливості лікування» є результатом до-
опрацювання колективом авторів надзвичайно складної і 
«невдячної» з точки зору особистої безпеки та етичних склад-
нощів для хірурга докторської дисертації професора І.Герича. 
Безперечно, новітнє бачення складної патології – гнійної хі-
рургічної інфекції, зумовленої ін’єкційною наркоманією, 
стало можливим завдяки кропіткій праці Ігора Дионізійовича, 

глибокому аналізу ним етіопатогенетичних особливостей і 
докладному аналізу результатів лікування пацієнтів – нарко-
манів. Практично усі хворі прооперовані ним особисто. Мо-
нографія має безперечне практичне значення, як для науков-
ців, так і для практичних лікарів, розкриває закономірності 
перебігу хірургічної інфекції у наркозалежних, особливості 
лікування, анестезіологічного забезпечення, хірургічних втру-
чань. У монографії наведені гіпотези, які можуть мати своє 
продовження у майбутніх наукових розпрацюваннях – такі як 
імуномоделюючий вплив наркотиків, хронічний ДВЗ-синдром 
у наркозалежних, поняття патологічного гомеостазу. 

Представлені видання яскраво засвідчують, що професор 
Ігор Герич був потужним генератором ідей і багато з них ще 
чекають на подальший науковий пошук та втілення .

Анна БАРВІНСЬКА, доцент кафедри загальної 
хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького

Фото Марти Грицанюк
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Доцент А.Барвінська 
представляє книгу

І.Герича

Доцент Л.Остапук 
представляє книгу

І.Герича

Доцент І.Стояновський 
представляє книгу І.Герича

В історії меди-
цини є дослі-

дження, значення ре-
зультатів яких важко 
переоцінити. Сьогодні 
ми можемо з впевне-
ністю сказати, що са-
ме до них належать 
роботи учня Нобелів-
ського  лауреата 
І.П. Павлова, професо-
ра медичного факуль-
тету Львівського уні-
верситету  Лєона 
Попєльскі, засновника 
Львіваської наукової 
школи фармакологів, 
біохіміків та цитохімі-
ків. Його 150-річний 
ювілей цього року від-
значає світова наукова 
громада. 

 9 листопада 
2016 року актова зала 

Львівського національного медичного університету імені Да-
нила Галицького приймала учасників міжкафедрального на-
укового семінару «Фізіологічне та клінічне значення гістамі-
ну для практичної медицини», присвяченого ювілею Лєона 
Попєльскі. Захід був організований ЛНМУ, Лікарською комі-
сією Наукового товариства ім. Т. Шевченка спільно з Львів-
ським обласним терапевтичним товариством.

  Розпочав роботу семінару завідувач кафедри терапії №1 
та медичної діагностики ФПДО, доктор медичних наук, про-
фесор, Заслужений лікар України Євген Якович Скляров. Він 

відзначив великий вклад Лєона Попєльскі у вивчення фізіо-
логії травлення, зокрема, питань функціонування та іннерва-
ції травних залоз, секреції травних ферментів.

Про непростий життєвий та науковий шлях вченого, який 
першим у світовій науці довів, що регуляція роботи шлунка 
і підшлункової залози здійснюється не тільки нейрорефлек-
торним, а й гуморальним способом, відкрив біологічно ак-
тивну субстанцію, яку назвав вазодилятином та довів вплив 
гістаміну на виділення шлункового соку, а також про акту-
альну роль гістаміну у аспекті клінічно-фізіологічного зна-
чення для гастроентерології  розповіла у своїй доповіді «Роль 
гістаміну у шлунковій секреції: від Лєона Попєльскі до су-
часних здобутків (до 150 річчя з дня народження вченого)» 
завідувач кафедри нормальної фізіології, доктор медичних 
наук, професор Оксана Станіславівна Заячківська.

Цікавими для учасників семінару були доповіді «Гістамін 
у шлунку: минуле, сьогодення і майбутнє», представлена док-
тором медичних наук, професором Олександром Яковичем 
Скляровим, та «Дослідження шлункової секреції у клінічній 
практиці», виголошена доктором медичних наук, професором 
Євгеном Яковичем Скляровим.

Завершила семінар доповідь кандидата медичних наук, 
асистента кафедри клінічної імунології та алергології 
С.О.  Зубченко «Синдром низької толерантності до гістаміну: 
значення для практичної медицини» з презентацією числен-
них клінічних випадків та практичного значення діагностики 
цього синдрому.

 Проведення вказаного семінару ще раз продемонструва-
ло немеркнуче світове значення наукових здобутків профе-
сора медичного факультету Львівського університету Лєона 
Попєльскі.

Олена АДАМОВИЧ
член лікарської комісії НТШ 

 • Â³ñò³ ÍÒØ

Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ ÞÂ²ËÅÉ Â×ÅÍÎÃÎ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ 
ÑËÀÂÈ ËªÎÍÀ ÏÎÏªËÜÑÊ²

Професор Лєон Попєльскі
(1866–1920)

ОГОЛОШЕННЯ

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

проводяться

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ.

Основним наміренням є молитва 
за пацієнтів, потребуючих зцілення. 
Запрошуються також всі бажаючі, 

незважаючи на конфесійну приналежність. 
Молитовні зібрання відбуваються 

у перший понеділок місяця
від 17.15 до 18.00 год.

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

кого (можна подавати імена пацієнтів)

Є можливість залишитися на Святу Літургію, 
яка розпочинається о 18.00

Адреса:
церква св. Йосафата
вул. Замарстинівська, 134
м. Львів
тел. 231-85-35, моб. 098-25-35-068
Онлайн: http://www.cssr.lviv.ua/translyatsiya/
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За постановою уряду УРСР 
14 листопада 1946 року у 

місті Бориславі на Львівщині була 
відкрита школа медсестер. Згодом, 
у 1954 році навчальний заклад 
отримав статус медичного училища 
з правом підготовки медичних сес-
тер, фельдшерів, акушерок, сані-
тарних фельдшерів. А у 2008 році 
Бориславське медичне училище 
було ліцензовано за І рівнем вищої 
освіти і реорганізовано у вищий 
навчальний комунальний заклад 

Львівської обласної Ради «Бориславський медичний коледж».
Своє 70-річчя Бориславський медичний коледж зустрічає 

в розквіті творчих сил, потенційних можливостей і продовжує 
плодотворну працю з вирішення головного загальнодержав-
ного завдання – навчання і виховання молодого покоління 
медичних працівників: фельдшерів, медичних сестер і аку-
шерок, здатних на сучасному етапі ефективно здійснювати 
свою професійну діяльність на ниві охорони здоров’я україн-
ського народу.

За роки свого існування навчальний заклад випустив по-
над 10 тисяч медичних спеціалістів, які працюють не лише в 
установах охорони здоров’я Львівщини, а й всюди в Україні 
та за її межами. Зараз у коледжі навчається 637 студентів за 
спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», 
«Акушерська справа».

Навчальний процес в коледжі забезпечують кваліфікова-
ні викладачі, які цілеспрямовано й творчо виконують педаго-
гічну роботу. Педагогічний потенціал формувався десятиліт-
тями і є нашою гордістю та золотим скарбом. 

У ювілений рік коледжу не можна не згадати педагогів, 
які внесли великий вклад у становлення навчального закладу, 
а останніми роками відійшли у вічність. Це була еліта наших 
викладачів, особистості, яких студенти поважали та любили: 
Ігнат Васильович Пітула – директор; Василь Миколайович 
Гуменюк – заступник директора з навчальної роботи, Заслу-
жений вчитель України; Надія Макарівна Лой – викладач 
анатомії і фізіології, одна з ветеранів навчального закладу.

Перед педагогічним колективом стоїть важливе завдання 
організуватися на формування в кожного студента інновацій-
ного типу мислення й готовності до дій, сформувати людину, 
здатну творити й органічно сприймати зміни та забезпечити 
системний прогрес суспільства.

Це потребує уваги до особистісного розвитку, формуван-
ня самодостатності людини, здатності ефективно й свідомо 
співпрацювати в глобальному життєвому просторі. Маємо 
готувати студента до життя в майбутньому суспільстві, яке 
змінюється, особливо в галузі охорони здоровя, коли йде ак-
тивна перебудова медичного забезпечення населення.

В час ювілею коледжу варто згадати таких творчих ви-
кладачів-особистостей, які навчають студентів медичної і 
користуються повагою у студентів і випускників. Це І.І. Ді-
денко, С.М. Смуток – викладачі української мови і літерату-
ри, О.Г. Коник – викладач біології, М.С. Небелюк і С.М. Голов-
чак – викладачі історії, Г.М. Пшенична – викладач зарубіжної 

літератури, Леськів, М.М. Монастир-
ська – викладачі педіатрії, Л.М. Басараб, 
Т.І. Кулак, О.Б. Михайлишин – викла-
дачі акушерства і гінекології, О.В.Сень-
ко, Г.Ю. Гук – викладачі хірургії, 

В.Д. Ільяш – викладач догляду за хворими, М.Ю. Болдуєва – 
викладач анатомії і фізіології, Романська Р.С. – викладач мік-
робіології, Л.Т. Бєлінкіна – викладач інфектології, О.М. Кор-
конішко – викладач очних хвороб, В.М. Мацько – викладач 
права, М.І. Якуц, І.В. Петрів – викладачі фізвиховання та 
інші.

Керувати підрозділами коледжу – велика відповідальність. 
Творцями школи добра, зразковості, акуратності є заступник 
директора з навчальної роботи О.Я. Соловей, заступник ди-
ректора з виховної роботи Г.В. Шидловська, завідуюча прак-
тичним навчанням Н.Б. Бойко, методист М.Я. Бабич, завіду-
вачі відділеннями Ю.О. Журавчак, І.С. Валага. Завдяки їм у 
коледжі систематично здійснюєтьтся контроль за навчально-
виховним процесом, що в свою чергу дає успішні показники 
складання студентами перевідних і державних екзаменів та 
тестових завдань на кінцевому етапі контролю знань.

У 70-ти літній ювілей коледжу заслуговують на вдячність 
особи, які своєю працею вносять великий внесок у створенні 
нормальних умов для студентів при здобутті знань та у по-
буті. Це бібліотекарі Ч.Й. Рижова і Л.П. Ільків, секретарі 
Л.М. Батюк і Г.М. Дашко, бухгалтери О.О. Чопик, Л.Т. Бонтей, 
Є.М. Левчик, О.Й. Тропак, А.Є. Барзова, заступник директо-
ра з адміністративно-господарської роботи Р.Ю. Левчак, за-
відувачка гуртожитком Т.Я. Макар, лаборанти С.Е. Кордиш, 
У.М. Кордиш, Л.І. Емерле, техпрацівниця А.М. Полянко, пра-
цівники гуртожитку Л.З. Освенцінська, І.Я. Шемеляк.

Престиж коледжу – це не тільки студенти і викладачі, а й 
цікаві справи, які студенти люблять найбільше. Не секрет, що 
сучасна медична освіта потребує щоб студенти і викладачі 
працювали як партнери, мали спільну справу, кінцевим ре-
зультатом якої є міцні знання і впевненість, що у майбутньо-
му випускники коледжу застосують їх у самостійній практич-
ній діяльності. «Навчаючи, розвивати й виховувати» – ось 
концепція виховної роботи нашого коледжу. Себто, вся наша 
робота спрямована на творчий розвиток студентів. Наші сту-
денти самі готують тематичні виховні години, вчаться висту-
пати на них і висвітлювати свої повідомлення на загально-
коледжних науково-теоретичних і науково-практичних 
конференціях, колоквіумах, експрес-заняттях з новинок ме-
дичної науки і практики.

Сьогодні коледж має сучасну навчально-матеріальну базу: 
два навчальні корпуси, студентський гуртожиток на 344 місць, 
дві спортивні і актову зали, їдальню, музей історії коледжу і 
народного побуту бойківського краю. Бібліотечний фонд ко-
леджу складає понад 35400 екземплярів книг і підручників. 

Ми пишаємося нашими випускниками: випускником 
1989 року спеціальності «Лікувальна справа», патріархом 
УГКЦ Блаженішим Святославом Шевчуком; доктором біо-
логічних наук, професором, академіком АННП, одним з пер-
ших випускників училища М. Кузьмаком; доктором медичних 
наук, народним депутатом України 7 скликання, випускником 
спеціальності «Лікувальна справа» випуску 1982 року, за-
ступником Міністра охорони здоровя України Р. Іликом; кан-
дидатами медичних наук Й. Голиком, О. Лисиком, В. Паком, 
В. Щепаняком, Е. Марковичем, заслуженими працівниками 
охорони здоров’я України М. Бачинським, Ж. Дітчик, О. Котик, 
Л. Феновкою, першим випускником училища, фельдшером 
ФАПу с. Попелі Дрогобицького району М. Калапуньом, який 
відпрацював на цій посаді 55 років та багатьма іншими.

Викладачі коледжу Л. Леськів, М. Монастирська, І. Піту-
ла, Р. Поцюрко, О. Хемич, О. Соловей є авторами друкованих 
у видавництві «Медицина» (Київ) підручників і посібників 
для студентів навчальних медичних закладів України: «Педіат-
рія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілак-
тики» (п’ять видань), «Невідкладні стани в педіатрії» (п’ять 
видань), «Організація роботи і обсяг надання невідкладної 
медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті» 
(два видання). Крім того вийшли у світ підручники для сту-
дентів «Практичні навички в педіатрії» (2004 рік), «Педаго-
гічна збірка» (2010 рік, автор Р.І. Поцюрко), «Віхи історії 
Бориславського медичного коледжу» (автор Р. Поцюрко, 
2016 рік). Викладачем офтальмології О.М. Корконішко під-
готовлено і видруковано у видавництві «Медицина» (Київ) 
підручник для студентів медичних закладів України «Медсе-
стринство в офтальмології» (два видання).

Можливо, нинішнє покоління є більш прагматичним, од-
нак людина в білому халаті все одно служитиме вічним цін-
ностям. Бути медсестрою чи акушеркою – це не просто ро-
бота, це спосіб життя, в якому є постійне прагнення до 
самовдосконалення, до нових професійних знань, адже в будь-
який момент вони мають перебувати в стані готовності допо-
могти людині. Бути медсестрою чи фельдшером – нелегкий 
і сповнений співчуття та милосердя життєвий шлях, і більшість 
наших студентів обрали його свідомо саме тому, щоб допо-
магати людям.

Мудрий колектив, розумні студенти, доброзичливі сто-
сунки з колегами-медиками, розуміння та підтримка з боку 
влади – все це дає впевненості у завтрашньому дні нашого 
коледжу у справі підготовки медичних спеціалістів.

Роман ПОЦЮРКО, почесний директор 
Бориславського медичного коледжу, член УЛТ 

 • Þâ³ëåé

70-Ð²×ÍÈÉ ÞÂ²ËÅÉ ÊÎËÅÄÆÓ

Îñ³íí³ ôàðáè íàä êàðïàòñüêèìè ë³ñàìè,
Ó ï³äíåáåññ³ ÷àñó â³÷íèé ïëèí.
Æèâåìî þâ³ëåéíèìè ñâÿòàìè,
² äóø³ ñïîâíåí³ º ìîëîäèìè ãîëîñàìè,
Ãîì³í ÿêèõ – íåìîâ ñâÿòêîâèé ïåðåäçâ³í.
Ó þâ³ëåéí³ äí³ ìåëîä³ÿ íåáåñíà
Çîâå äî òà¿í ìåäèöèíè çäîáóòòÿ.
Ìîÿ òè ëþáà Alma mater – òè ÷óäåñíà,
Òè ñâ³òëèé õðàì íàóêè, ïðàâäè ³ æèòòÿ!

Ðîìàí Ïîöþðêî

2016 рік є ювілейним для 
лікаря в минулому, громадської 
діячки в сьогоденні Любові 
Мицик-Шумської. Народилася 
вона в Красноярському краю, 
в с. Мокруша Казаченського 
району, куди її матір Стефанію 
Будз-Мицик 22 травня 1941 ро-
ку вивезли совєтські «визволи-
телі» із рідного села Верхнього 
Синьовидного на Сколівщині. 
Була Стефанія на сьомому мі-
сяці вагітності, але «визволи-
телів» те не спиняло. Батько 
Ілля Мицик у той час перебував 
у підпіллі ОУН.

Родини Мициків і Будзів 
були глибоко свідомими й ак-

тивними українськими патріотами, котрі дієво протистояли 
польському поневоленню і рішуче постали проти совєтської 
окупації. У результаті більшість членів цих родин були реп-
ресовані або й розстріляні большевиками.

Після важких поневірянь у Сибіру мамі Стефанії з шес-
тилітньою Любою вдалося в 1947 році втекти із заслання і 
приїхати до Львова, де з’єдналися з батьком Іллею Мициком 
та іншими вцілілими родичами. 

Починаючи з 1961 року, Любов Шумська понад 40 років 
працювала лікарем в державних медичних закладах Трускав-
ця і Львова, переважно у шкільних стоматологічних кабінетах. 
У її професійній праці яскраво виявились лагідність, делікат-
ність, любов до дітей. За багаторічну свою працю отримува-
ла не лише подяки від батьків лікованих дітей, а й численні 
тогочасні державні грамоти й нагороди.

Та час летить і прийшла пора «заслуженого відпочинку». 
Проте відпочинок у Любові Шумської вельми активний і вона 
щедро дарує його широкому колу людей. Ще в час праці як 

лікаря проявився її мистецький талант 
майстра слова. Постійно брала участь у 
художній самодіяльності як ведуча кон-
цертів і як декламатор, неодноразово 

була дипломантом різних пісенно-літературних конкурсів. 
Після здобуття Україною Незалежності стала активною член-
кинею профспілкового пісенного колективу львівської 4-ої 
стоматологічної поліклініки «Берегиня», який натхненно про-
пагував українське мистецтво на ниві національного відро-
дження.

Будучи на пенсії, Любов Шумська не покидає активної 
громадянської роботи, є членкинею міжнародної релігійної 
спільноти «Матері в молитві», Ліги Українських Жінок та 
Спілки політв’язнів і репресованих.

У громадській діяльності виразно превалює її акторський 
талант. Безмежно закохана в поезію, вона з великою любов’ю 
й самопосвятою несе людям поетичне слово, доносить його 
до найглибших скриток людських сердець. Під її благодатним 
впливом вони потрохи відходять від сьогоденних негараздів 
і клопотів та наповнюються цілющим оптимізмом. Воістину – 
поетична терапія від лікаря Любові Шумської!

Цього, ювілейного для пані Люби, року вона зініціювала 
31 вересня відзначити знаменний день Віри, Надії, Любові 

та Софії відвіданням пам’ятного місця – Музею-криївки в 
с. Басівка біля Львова (фото). Адже далеко не всім було відо-
мо, що на цьому місці 16 серпня 1955 року відбувся бій між 
упівцями, членами підпільної друкарні, та загоном НКВД. 
Керівник цієї групи Михайло Гнатів («Скорий») загинув у 
цьому бою, а поранених Степана Янкевича («Крук») і Воло-
димиру Кулик («Андрійку») облавники захопили. Все ж Во-
лодимирі до того вдалося спалити всі документи. 

Драматичною була доля героїчних підпільників, про що 
докладно й цікаво розповідав членкиням Ліги Українських 
Жінок харизматичний директор Музею-криївки Іван Попович. 
Вся його постать - струнка, у формі УПА зі зброєю та з мо-
лодечим вогником в очах, мовби відтворювала той героїчний 
час. І дух українських підпільників сходив із їхніх світлин, 
які шанобливо зберігаються в цьому підземному музеї по-
серед лісу. Тож закономірно, що гості натхненно співали пов-
станські пісні, а пані Люба поетичним словом славила не-
скорених повстанців незламної УПА.

І огортала присутніх віра, надія та любов, які подарувала 
їм святкового дня Любов Шумська.

Лідія КУПЧИК
голова Львівського міського осередку 

Всеукраїнської Ліги Українських Жінок

 • Òâîð÷³ñòü íàøèõ êîëåã

Ë²ÊÓª ÑËÎÂÎÌ ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ
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Сердечно вітаємо із ювілеєм 
члена УЛТ у Львові 

доктора Ольгу ЛИГУ! 
Вельмишановна Колего, Ви відо-

мий дитячий пульмонолог, вже більш 
ніж чверть століття працюєте у За-
хідно-українському спеціалізованому 
дитячому медичному центрі. Вашому 
перу належить декілька десятків нау-
кових публікацій, Ви брали участь у 
роботі з’їздів та конгресів з педіат рії 
у низці країн Європи. Водночас Ви 
є активним громадським діячем, три-
валий час були членом Головної упра-

ви товариства, членом Суду лікарської честі, плідно працю-
вали у Кваліфікаційно-кадровій комісії, очолювали осередок 
УЛТ Вашого лікувального закладу. Ваша високопрофесійна 
праця та громадська активність відзначені багатьма Подяка-
ми та Почесними грамотами. 

Дорога Колего! Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного 
щастя, гарного настрою, домашнього затишку та миру. Бажає-
мо, щоб удача була Вашою постійною супутницею, щоб Вас 
оточували вірні друзі. Нехай здійснюються Ваші найзаповіт-
ніші мрії. Успіхів Вам у Вашій праці задля здоров’я майбут-
ніх поколінь. Господньої Вам ласки та благодаті на многії 
літа!

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

 • Â³òàºìî! З нагоди ювілею УЛТ у Львові щиро 
вітає активного члена товариства, 
Заслуженого працівника медицини,
полковника медичної служби 

Івана ГАЙДУ! 
Високоповажаний Колего! Ви май-

же три десятиліття плідно працюєте 
у військовій медицині, від 2010 року 
керуєте Військово-медичним клініч-
ним центром Західного регіону. На цій 
посаді Ви показали себе як вмілий 
організатор медичної допомоги, Ваші 
чудові організаторські здібності яскра-
во проявилися в часі проведення АТО, коли військові медики 
вміло і самовіддано повертають здоров’я та рятують життя 
нашим воїнам, які постраждали у важких боях за Україну. 
Ваша високопрофесійна праця відзначена високими держав-
ними нагородами та відзнаками – орденом Данила Галицько-
го, «Знаком Пошани», медаллю «За звитягу у медицині», 
багатьма Почесними грамотами та Подяками. Ви проявляєте 
велику активність у громадській роботі, зокрема, як член Го-
ловної управи УЛТ у Львові, громадської колегії при Головно-
му управлінні охорони здоров’я ЛОДА.

Дорогий Колего! Бажаємо Вам Божої ласки і благодаті на 
многії літа, міцного козацького здоров’я та щастя, сил, на-
снаги для здійснення всіх задумів і сподівань. Нехай Ваші 
професійний досвід та організаторські здібності надалі слу-
гують розбудові вітчизняної військової медицини, зміцненню 
нашої військової потуги та процвітанню України! 

ØÀÍÎÂÍ² ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ 
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÈÕ ÊÎÌÏÀÍ²É, 

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ-ÂÈÐÎÁÍÈÊ²Â 
ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÒÀ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ 

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, Ë²ÊÓÂÀËÜÍÎ-
Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÈÕ ÖÅÍÒÐ²Â, 

Ë²ÊÓÂÀËÜÍÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂ, ÑÀÍÀÒÎÐ²¯Â 
² ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â!

10 листопада ц.р. у Львові відбулась непересічна мистець-
ка подія – концерт «Для друзів» «Мedicus». У вщерть запо-
вненій залі Львівської філармонії можна було побачити по-
важного віку сивочолих меломанів і зовсім юних любителів 
джазу, що переконливо засвідчило – «Медікус» добре 
пам’ятають, він має безліч вірних друзів, які його люб лять, 
його нев’янучим мистецтвом щиро захоплюються. Природньо, 
що серед глядачів переважали медики, адже вже більш ніж 
пів століття роки навчання студентів колись львівського дер-
жавного медичного інституту, а сьогодні національного ме-
дичного університету, не можна уявити без численних ви-
ступів «Медікуса» на святкових концертах, вечорах 
відпочинку тощо.

Про історію цього відомого джазового колективу та його 
сьогодення читачам «НЗ» погодились розповісти керівник 
«Медікуса» Володимир Кіт (на фото) та один із джазменів 
Ярема Камінський. Цей український джазовий колектив було 
засновано в 1957 році доцентом кафедри мікробіології Львів-
ського державного медичного інституту Ігорем Хомою. Спо-
чатку він називався вокально-інструментальним ансамблем 
(назва ВІА була тоді дуже популярною)«Ритм» і був першим 
після 2-ї світової війни джазовим оркестром у Львові. Учас-
никами ансамблю були, як правило, лікарі, що й зумовило 
виникнення нової назви «Медікус». До речі, найдавнішим із 
існуючих сьогодні у світі джазів вважається знаменитий «Рол-
лінг Стоунз», створений у 1963 році. Таким чином, «Медікус» 
набагато старший від цього шанованого у світі оркестру! Йо-
го з повним правом можна вважати патріархом українського 
джазу, а Ігоря Хому цілком заслужено називають вітчизняним 
піонером цієї популярної музики. Саме авторству Ігоря Хоми 
належала більшість виконуваних джазових композицій, які 
створювались переважно на основі українського мелосу, а 
також аранжування відомих джазових стандартів. У перші 
роки існування «Медікусу» були створені непідвладні пли-
нові часу джазові шлягери «На трамвайній зупинці», «Робін-
зони», «Залицяльники», «Місячне коло», «А я шукаю» та 
багато-багато інших, які й сьогодні – через багато десятиліть, 
не втратили своєї популярності. Назавжди зостались в історії 

колективу імена його перших 
учасників, відданих ентузіас-
тів джазової музики, зокрема, 
Олега Хоми, Ореста Довгани-
ка, Андрія Цегельського, Во-
лодимира Кота, Ярослава 
Цюпака та багатьох інших. 

З часом склад «Медікуса» змінювався, як і кількість його 
учасників – від квінтету до біг-бенду. Змінювались і виконав-
ські стилі: від ВІА через диксиленд до найсучаснішого рок-
джазу, який вперше в Україні почав грати саме «Медікус». В 
історії колективу можна виокремити два періоди: під орудою 
Ігоря Хоми і, після його передчасного відходу у вічність, під 
керівництвом Володимира Кота.

Не можна не згадати і про вокальну групу «Медікуса», 
вихованцями якої були багато студентів-медиків, зокрема, 
вельми популярні Леся Боровець, Леся Стадник, Лючія Кра-
сота, Степан Івасівка, Олег Дорош, Михайло Гаврилюк, Слав-
ко Мацюрак, Леон Фрайфельд, а також такі знамениті сьо-
годні співачки Наталка Карпа та Олеся Киричук.

За роки свого існування «Медікус» взяв участь майже у 
20 міжнародних джазових фестивалях в Україні, Естонії, Поль-
щі, Австрії, Щвеції, де незмінно займав призові місця та отри-
мував численні нагороди. Оркестр гастролював у Австрії, 
Польщі,Франції, Швейцарії, були і є ротації його виступів на 
радіо і телебаченні європейських країн. Про його творчість, 
починаючи від 1967 року, є чимало публікацій в зарубіжних 
та вітчизняних музичних виданнях. Популярністю у поціно-
вувачів джазу користуються його аудіокасети «Байда Блюз» 
та «Доктор Джаз» (1999), компакт диски «Мedicus Best» (2000), 
«Мedicus for my friends» (2016) та інші.

Сьогоднішній джаз-рок бенд «Медікус» – це сім віртуозів 
джазменів: Володимир Кіт – флюгер горн, Ростислав Драда – 
ударні інструменти, Ігор Здравка – клавіші, Ярема Камін-
ський – саксофон, баритон, Орест Левицький – гітара, Євген 
Прокіп – тромбон, Роман Ціолтан – бас, гармоніка. Викону-
вані в згаданому концерті композиції аранжував один із ве-
теранів «Медікуса» Андрій Цегельський, який у 60-70 роках 

був визнаний кращим 
в СРСР джазовим ба-
систом!

«Роки минають…
Граєм джаз!» співаєть-
ся в одному із викону-
ваних «Медікусом» 
творів. «Медікус» грає 
джаз, який із захоплен-
ням слухаємо вже ба-
гато років. Повний 
аншлаг у філармоній-
ній залі, гучні оплески 
та численні «Браво!» – 
запорука того, що му-
зика  «Медікуса» 
цікава, потрібна, не-
підвладна часові.

Зеновій 
МАСНИЙ

 • Òâîð÷³ñòü íàøèõ êîëåã

«ÐÎÊÈ ÌÈÍÀÞÒÜ... ÃÐÀªÌ ÄÆÀÇ!»

Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Ук-
раїнського лікарського товариства у Львові. Це 

український за духом інформаційний продукт, один із 
небагатьох україномовних друкованих органів професій-
ної громадської організації, це дзеркало нашого склад-
ного і суперечливого сьогодення, широка трибуна україн-
ської медичної спільноти. Він містить інформацію для 
лікарів, про лікарів та нашу нелегку працю, про сучасні 
проблеми лікуваання та профілактики захворювань.

Сьогодні часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» – ЄДИНА 
в Україні газета, яка має понад 100-літню історію, пов’я-
зану не лише з поширенням медичних знань, а й з куль-
турним та духовним життя українців. На його шпальтах 
свого часу публікувалися статті провідних медиків-укра-
їнців. На його сторінках сьогодні висвітлюються величні 
та нерідко невідомі широкій громаді сторінки історії віт-
чизняної медицини, життєписи її кращих представників, 
які були не лише блискучими професіоналами-медиками, 
а насамперед – українськими патріотами, в тому числі 
активними учасниками геройських визвольних змагань 
українського народу.

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

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

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

Керівникам медичних установ, медичних центрів, 
санаторіїв пропонуємо висвітлити досвід Вашої устано-
ви та привабливість ВИБОРУ саме ВАШОЇ установи. 
Просимо Вас надавати матеріали, статті, повідомлення, 
які стосуються життя Вашої фірми чи установи.

Партнерська допомога формується в залежності від 
об’єму матеріалу та кількості газет, які додатково друку-
ються для ВАС. Мінімальна сума – 2000 гривень.

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

Передплатний індекс 30053. 
Матеріали до друку просимо висилати на адресу 

z.p.masnyj@ukr.net – головному редактору – доценту 
Зеновію Масному (+380502218358).

З повагою, Андрій БАЗИЛЕВИЧ – 
Голова УЛТ у Львові, 

проректор з лікувально-профілактичної роботи 
Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, 
доктор мед. наук, професор.

моб. 38-067-44-73-221
факс 380 32 2378880
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