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«Äîáðèé ë³êàð íå ìîæå íå áóòè äîáðîþ ëþäèíîþ.»
Âëàäèñëàâ Áºãàëüñüê³ 

 • Àêòóàëüíà öèòàòà
«Словом можна вбити, словом можна врятувати, 

словом можна полки за собою повести»
Вадим Шефнер «Слова». 

«Кулею потрапиш в одного, а влучним словом – 
у тисячу» 

Народна мудрість.

(Закінчення на стор. 2)

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

SOS!
В теперішній час проблема психічного здоров’я набуває 

надзвичайної актуальності у зв’язку із зростанням у 
суспільстві рівня тривожності, напруженості та стресів, а 
також із врахуванням взаємозалежності психічного здоров’я 
та загального рівня здоров’я населення. Згадаймо, що ще Зіг-
мунд Фрейд розглядав здоров’я людини як гармонійне функ-
ціонування її психічного апарату. На це мають вплив як со-
ціальні умови, так і стан соматичного здоров’я людини, а 
перше і друге у нашого населення є вкрай незадовільним. 

SOS! – врятуйте наші душі! Так і проситься звернутись 
із таким закликом, зважаючи на те, чим останнім часом пере-
насичені наші засоби масової інформації. Не досить того, що 
йде війна і маємо не втішні, трагічні фронтові зведення, що, 
без сумніву, напружує. Так ще повідомленнями про катастро-
фи, хвороби, отруєння , суїциди та вбивства і т. п. вщерть 
заповнені перші шпальти газет, насичені провідні сюжети 
телевізійних новин. Вельми докладно і доволі натуралістично 
розписують усі, якщо не в нас, то за границею, автомобільні 
та авіатрощі, морські катастрофи, пожежі, стрілянину в містах, 
масові та поодиночні жертви тероризму та побутових вбивств, 
викрадення дітей та дорослих, каліцтва, психічні розлади, 
страждання від невиліковних хвороб і т.д. , і т.п. А до того ще 
й численні, при тому низькопробні, фільми жахів, за своїми 
художніми якостями дуже далекі від справжньої класики цього 
жанру. Неспроста ЗМІ все частіше називають Засобами Масо-
вої Ідіотизації. Нещодавно широкого розголосу у світі набули 
такі слова однієї відомої людини: «Я кожного вечора вчуся 
вбивати людей. Я не маніяк, я просто дивлюся телевізор…». 

Якою є інформаційна користь від таких страшних сенса-
ційних і псевдосенсаційних повідомлень? Що вони дають для 
розуму людини, окрім шкоди для її психічного стану та 
здоров’я в цілому? Абсолютно не можна погодитись з тим, 
що таким чином людей застерігають від трагічних випадків, 
катастроф тощо. Нашому суспільству, яке знаходиться в ста-
ні моральної кризи, що, на жаль, прогресує, вкрай потрібне 
формування стійких позитивних моральних підвалин, поси-
лення патріотичної свідомості, прищеплення українськості. 
Але все це вимагає значних творчих зусиль журналістської 
братії, та й не лише її. Простіше привернути до себе увагу 
свіжою кримінальною сенсацією. Широке висвітлення нега-
тивних сторін дійсності за принципом «зло породжує зло» 
стимулює поширення криміналу, наркоманії та алкоголізму, 
проституції, що в свою чергу аж ніяк не покращує рівень 
здоров’я населення. 

У реальному житті бачимо і через ЗМІ взнаємо про зрос-
таючу соціальну нерівність, відчуття беззахисності пересіч-
ної людини як перед злочинним світом, так і перед владою та 
правоохоронцями. Бачимо численні приклади того, що декому 
можна грабувати, красти, вбивати і при цьому зоставатись непо-
караним. Все це також пригнічує моральний стан населення.

Свою суттєву лепту в це вносять, на жаль, наші політики. 
У трансляціях пленарних засідань парламенту, у численних 
політичних ток-шоу тиражується та акцентується весь негатив 
сьогоденного політичного життя. Це можна сказати і про не-
послідовність та невиваженість при вирішенні владою важли-
вих соціально-економічних питань, що спонукає населення 
до розчарування та зневіри, виникнення стресових ситуацій. 
Убогість більшості населення, яка зумовлена соціально-еко-
номічною політикою влади, та не оправдано високі заробітні 
плати та пільги недоторканних «слуг народу», високопоса-
довців – хіба це не погіршує моральний клімат у суспільстві? 

А який приклад морального розбещення подає українцям 
Верховна рада організацією своєї роботи, неякісною законот-
ворчістю, ігноруванням депутатами прийнятих ними ж сами-
ми законів, способом життя цих «слуг народу», моральною 
деградацією декого із них, наявністю там сімейних та кумів-
ських кланів. Такий руйнівний вплив на моральний стан сус-
пільства цілком відповідає визначенню руйнування держави. 
Порівняймо теперішню Верховну раду із Верховною радою 
1, 2 скликань!...

ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ – ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÌÅÄÈÊÈ!
Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî â³òàº âàñ ç Ð³çäâîì Õðèñòîâèì òà íîâèì 2018 ðîêîì! 
Ñâÿòî Ð³çäâà ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷óº, ùî äîáðî ñèëüí³øå çà çëî, ùî Áîã ëþáèòü ëþäåé, àäæå ïîñëàâ çà-

ðàäè ¿õíüîãî ñïàñ³ííÿ ñâîãî Ñèíà. Áàæàºìî âàì â³ä÷óòè ïðèñóòí³ñòü íîâîíàðîäæåíîãî ²ñóñà â ñâî¿õ äî-
ì³âêàõ. Íåõàé âåëèêà â³ðà ó â³äðîäæåííÿ, ñèìâîëîì ÿêîãî º Ð³çäâî Õðèñòîâå, áóäå ïîñò³éíî ç âàìè, à 
Íîâèé ð³ê äàðóº ñïîä³âàííÿ íà êðàùå. Âåëè÷íå Ñâÿòî Ð³çäâà íåõàé äàº âàì òà âàøèì ðîäèíàì äóõîâíå 
çáàãà÷åííÿ, çì³öíþº â³ðó ó ùàñëèâå ïðèéäåøíº, à ïðèéäåøí³é ð³ê õàé âèïðàâäàº âñ³ âàø³ íàéçàïîâ³òí³ø³ 
íàä³¿ òà ïðàãíåííÿ, áóäå ùåäðèì íà íîâ³ æèòòºâ³ çäîáóòêè òà ïðîôåñ³éí³ ïåðåìîãè. Çè÷èìî âàì, ùîá ó 
âàøèõ îñåëÿõ çàâæäè ïàíóâàëè ìèð ³ äîáðî, âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ëþáîâ!

Îíîâëåííÿ, ÿêå äàðóº íàì Ð³çäâî, ñïîíóêàº îñìèñëèòè ïðîéäåíèé øëÿõ ³ çàïàëþº â ñåðö³ íàä³þ. Çä³éñ-
íèâøè Ðåâîëþö³þ ã³äíîñò³, çóïèíèâøè íàâàëó ìîñêîâñüêî¿ îðäè, ìè ïîâ³ðèëè ó ñâî¿ ñèëè, óñâ³äîìèëè 
ñåáå íàö³ºþ, çäàòíîþ çì³íèòè ñâîþ êðà¿íó. Çàðàäè ìàéáóòíüîãî, çàðàäè íàøèõ ä³òåé òà îíóê³â ìóñèìî 
â³äñòîÿòè ñâîº ïðàâî áóòè ãîñïîäàðÿìè ó ñâî¿é äåðæàâ³. Óêðà¿íñüê³ ìåäèêè ïîêàçàëè ÷óäåñà ãåðî¿çìó ï³ä 
÷àñ ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é, ïîêàçóþòü ¿õ ³ íà ïîë³ áîþ, ÿê ³ âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ó ñâî¿é ïðàö³ â ë³êóâàëü-
íèõ çàêëàäàõ ïåðåäîâî¿ ë³í³¿ òà ãëèáîêîãî òèëó, à òàêîæ ó ìàñøòàáíîìó æåðòîâíîìó âîëîíòåðñòâ³. Òî æ 
íåõàé ñò³éê³ñòü ³ ìóæí³ñòü Ãåðî¿â Ð³çäâÿíîþ çîðåþ ñÿº ó íàøèõ äóøàõ. 

Íåõàé íà âàøèõ æèòòºâèõ íåáîñõèëàõ ³ íàäàë³ çàïàëþþòüñÿ íîâ³ ç³ðêè ùàñòÿ òà óñï³õ³â, õàé íå çãàñà-
þòü óæå çàïàëåí³ âàìè çîð³ âåëèêèõ òà ìàëèõ äîñÿãíåíü.

Áåðåæ³òü ñâî¿õ áëèçüêèõ, ï³äòðèìóéòå íóæäåííèõ, ùèðî ëþá³òü ñâî¿õ ïàö³ºíò³â, çàâæäè äàðóéòå ¿ì 
ñâî¿ çíàííÿ òà âì³ííÿ çàäëÿ âðÿòóâàííÿ ¿õíüîãî æèòòÿ òà ïîâåðíåííÿ ¿ì çäîðîâ’ÿ, äàðóéòå íàä³þ íà çö³-
ëåííÿ, à Ãîñïîäü Áîã òà äàâí³ óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿ íåõàé çàâæäè âàì ó öüîìó äîïîìàãàþòü.

Áàæàºìî âàì âñåñèëüíî¿ â³ðè, ùî íå äàº çëàìàòèñü íà â³òðàõ æèòòÿ, áàæàºìî íàä³¿, ùî ñïîíóêàº ðóõà-
òèñü âïåðåä, äîëàþ÷è ïåðåïîíè. Çè÷èìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè, çâèòÿãè òà Áîæî¿ áëàãîäàò³ ó äîá-
ðèõ ñïðàâàõ íà ñëàâó Óêðà¿íè. Íåõàé ïî÷óòòÿ ùàñòÿ, äóøåâíîãî òåïëà ³ ñâ³òëîãî ñïîä³âàííÿ ç³ãð³âàº âàñ 
òà âàøèõ áëèçüêèõ, à ó âàøîìó æèòòÿ çàâæäè áóäå ì³ñöå äëÿ ÷àð³âíèõ ñâÿòêîâèõ ïðèãîä òà êàçêîâèõ ìð³é!

Ð³çäâî çàâæäè º ïðîâ³ñíèêîì äîáðèõ çì³í ³ ñïîä³âàíü íà êðàùå. Ïîïðè ñïðîòèâ â³äìèðàþ÷î¿ ìèíóâøè-
íè, ïîïðè ³ìïåðñüê³ òà øîâ³í³ñòè÷í³ ïîòóãè äåÿêèõ íàøèõ ñóñ³ä³â çäîðîâ³ ³ñòîðè÷í³ ïðîöåñè ïåðåìîæóòü.

Íåõàé Ð³çäâÿíà ç³ðêà ñïîâíèòü âàø³ ñåðöÿ ëþáîâ’þ, â³ðîþ òà Áîæèì áëàãîñëîâåííÿì.
Çàïàëþéìî ð³çäâÿí³ ñâ³÷êè íà ðàä³ñòü, íà äîáðî, íà ñâ³òëó äîëþ íàøèì ä³òÿì, íà ùàñëèâå ìàéáóòíº äëÿ 

Óêðà¿íè, ÿêå îáîâ’ÿçêîâî íàñòàíå!
Õàé Íîâèé Ð³ê ó âèøèâàíö³
Ðîçáóäèòü Âàñ ùàñëèâî âðàíö³
Òà ïðèíåñå ó Âàøó õàòó
Óñì³øîê é ðàäîñò³ áàãàòî
Ðîçáóäèòü ïðîìåíåì íàä³¿
² çåðíîì ùàñòÿ Âàñ çàñ³º,
Çàñ³º ìèðîì òà ëþáîâ’þ
² ïîäàðóº Âàì çäîðîâ’ÿ!

ÐÀÄÓÉÌÎÑß – ÑÈÍ ÁÎÆÈÉ ÍÀÐÎÄÈÂÑß! ÑËÀÂ²ÌÎ ÉÎÃÎ!
Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ!

Колаж Павла Адамовича
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Кожні вибори різного рівня владних структур супрово-
джуються купівлею-продажем електоральних голосів, що 
цілком закономірно органічно переходить у продаж совісті. 
На негативний вплив передвиборчих колізій на людську пси-
хіку неодноразово звертали увагу психологи та психіатри. Це 
саме можна сказати і щодо численної політичної реклами, яку 
врешті збираються заборонити.

Водночас зовсім не чути голосу Церкви, а навіть навпаки – 
широко розголошується злий приклад розгульного, амораль-
ного життя багатьох її служителів, далекої від елементарних 
християнських засад боротьби між собою окремих конфесій 
та Церков, засилля сект, багато iз яких пропагують амораль-
ність чи одверту злочинність (ритуальні вбивства, оргії, роз-
пусту тощо) .

Існуюче соціально-економічне становище змушує україн-
ців до пошуків праці заграницею. В результаті маємо масовий 
розпад сімей, безпризорність покинутих дітей, тобто погір-
шення морального стану суспільства на майбутнє.

Абсолютно очевидним є те, що як психічне, так і сома-
тичне здоров’я людини є вельми залежним від її психоемо-
ційного стану. Наше міністерство охорони здоров’я, попри 
свою назву, займається ( І то вкрай не ефективно!) виключно 
забезпеченням лікування хворих та, в основному, фінансови-
ми проблемами, вирішенням питання, як можна зекономити 
на здоров’ї пересічного українця, що само по собі є амораль-
ним. Практично абсолютно не звертають увагу на профілак-
тику, інакше б вже давно було піднято питання про вкрай 
негативний вплив вище вказаних факторів на здоров’я на-
селення. 

Я почав розмову про руйнування морального стану сус-
пільства із ролі в цьому процесі ЗМІ. Однак потрібно 
розуміти,що наші ЗМІ і в даному випадку є лише руйнівним 
знаряддям, зокрема, в руках тих, кому народ довірив держа-
вотворення, захист держави, зміцнення моральності суспіль-
ства. Зрештою, коли Україна веде перед серед найкорумпова-
ніших країн світу, то яким може бути моральний стан 
суспільства, адже апріорі відомо, що корупція роз’їдає душі. 

І знову cьогодні «Маємо те, що маємо!». Духовне розбе-
щення триває, моральна деградація суспільства прогресує, а 
з нею і рівень захворюваності населення. А одне і друге є 
дійовими факторами підриву могутності держави. Масштаб-
не руйнування психічного здоров’я населення цілком від-
повідає критеріям засобів ведення гібридної війни проти 
України. «Словом можна вбити, словом можна врятувати, 
словом можна полки за собою повести! » – писав Вадим Шеф-
нер у вірші «Слова». «Кулею потрапиш в одного, а влучним 
словом – у тисячу» – стверджує народна мудрість.

Зеновій МАСНИЙ 

(Закінчення. Початок на стор. 1)

6 грудня під час своєї робочої поїздки на Львівщину Пре-
зидент України Петро Порошенко зустрівся у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галиць-
кого з медичною спільнотою Львівщини

У конференц-залі Стоматологічного медичного центру 
Університету відбулася запланована нарада Президента Украї-
ни з медичними працівниками області, під час якої обговоре-
но Проект Закону про сільську медицину. У нараді взяли участь 
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, представники об-
ласної та міської влади – голова Львівської обласної держав-
ної адміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної 
ради Олександр Ганущин, міський голова Львова Андрій 
Садовий, директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА 
Ірина Микичак, голова постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної по-
літики, фізичної культури та спорту Львівської обласної ради 
Михайло Гичка, начальник управління охорони здоров’я 
Львівської міської ради Володимир Зуб, голова Львівської 
обласної організації професійної спілки працівників охорони 
здоров’я України Юрій Білий, головні лікарі, працівники ра-
йонних і сільських медзакладів, працівники Університету.

Президент України Петро Порошенко подякував ініціа-
тивній групі, яка за його дорученням у дуже короткий термін 
розробила концепцію і проект Закону України «Про підви-
щення доступності та якості медичного обслуговування у 
сільській місцевості», а також народним депутатам, які під-
тримали цей документ. Гарант зазначив, що найближчим ча-
сом буде підписано обидва Закони – про сільську медицину 
та про медичну реформу.

Глава держави відзначив, що у сільській місцевості меш-
кає 33 відсотки населення України, та лише 17% фельдшер-
сько-акушерських пунктів забезпечено транспортом, не ви-
стачає обладнання, ліків, у значній частині ФАПів немає 
персоналу. Тому ефективним способом надання медичної до-
помоги сільському населенню стане телемедицина, яку необ-
хідно впровадити в українських селах. Львівщина разом з 
Вінничиною стануть пілотними регіонами, оскільки у цих 
областях найбільша чисельність сільських населених пунктів 
і найвища густота сільського населення в Україні.

Президент звернувся до присутніх на нараді з проханням 
відповідального ставлення до сільської медицини з боку ке-
рівників усіх рівнів. «Щоб ми були однією командою», – до-
дав Петро Порошенко. Він зазначив, що вирішив сьогодні не 
підписувати Закон про сільську медицину, як планувалося. 

«Тому, що це може бути неправильно інтерпретовано – що ми 
підписуємо сільську медицину і не підписуємо медичну ре-
форму. І найближчим часом буде підписано обидва Закони 
разом. Сподіваюсь, що це буде правильний мессидж суспіль-
ству», – підкреслив Президент.

Петро Порошенко наголосив, що необхідно роз’яснювати 
наскільки ці зміни важливі і не дати нікому можливості упо-
вільнити процес, забалакати і забюрократизувати. «Не хочу, 
щоб ми витратили гроші, побудували фельдшерсько-акушер-
ський пункти і на цьому зупинились. Якщо не буде телеме-
дицини, професійних лікарів, не буде працювати система, не 
буде обладнання, і ця «компанійщина» закінчиться через рік – 
то я не хочу до цього братися», – підкреслив Президент. Він 
зауважив, що зробить все можливе, щоб українські лікарі 
відчували себе елітою суспільства.

Глава держави звернувся з проханням до медиків допо-
могти в цьому процесі. За словами Президента, вісімдесять 
відсотків фельдшерсько-акушерських пунктів по Україні по-
требують доукомплектації, ще 10% – взагалі не існує. Петро 
Порошенко зазначив, що третина населення проживає у сіль-
ській місцевості і де-факто за останні 2-3 роки вони були 
позбавлені якісної медичної допомоги.

За його словами, лідери країн Євросоюзу та Сполучених 
Штатів Америки висловили готовність бути партнерами Украї-
ни у питанні якнайшвидшого запровадження сільської меди-
цини. «Я вважаю, що ми маємо якнайшвидше розпочати цей 
процес. Це вкрай важливо», – додав він.

Президент також наголосив, що кошти, вкрадені пред-
ставниками попередньої влади в українського народу та по-
вернуті до Державного бюджету України завдяки зусиллям 
Генпрокуратури, в першу чергу мають бути спрямовані на 
проект сільської медицини. «Це не просто будівництво нових 
фельдшерсько-акушерських пунктів. Це затвердження міні-
мального обсягу обладнання, яке має бути  у кожному селі, 
умови для перебування там лікаря або представника середньо-
го медичного персоналу, який зможе зробити всі необхідні 
аналізи на цьому обладнанні», – сказав він та додав, що це 
дозволить зберегти «золоті години» для встановлення діа-
гнозу та призначення необхідного лікування. Крім  того, у 
кожному сільському ФАПі має бути автомобіль, який за необ-
хідності зможе доставити пацієнта у лікарню.

«Ми значно підвищимо рівень медичного захисту і ме-
дичних послуг для тих 14-15 млн. українців, які живуть у 
сільській  місцевості», – сказав Президент.

Президент також підкреслив, що 4 млрд грн., виділені на 
сільську медицину в цьому році перейдуть на наступний рік, 
також в бюджеті наступного року передбачать 1 або 2 млрд 
грн. на ці цілі. Він також наголосив на важливості якомога 
швидше зробити доступним для усіх громадян України, а осо-
бливо мешканців сільської місцевості широкосмуговий висо-
кошвидкісний Інтернет, який забезпечить роботу нової по-
слуги – телемедицини.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у своєму ви-
ступі під час наради повідомив, що першочергово спільно з 
профільними відомствами буде напрацьована маршрутна 
карта завдань із забезпечення якісної сільської медицини, 
головна мета якої – створити спроможну дієву інфраструкту-
ру, що наблизить якісні медичні послуги до сільської терито-
рії.

Також виступила директор департаменту охорони здоров’я 
Ірина Микичак, яка відзначила, що для Львівщини є вкрай 
важливим вирішення нагальних проблем сільської медицини, 
бо здорова та освічена нація бере початок не з центру велико-
го міста, а з сільської амбулаторії і сільської школи.

Про роботу над оновленням та реконструкцією приміщен-
ня Амбулаторії загальної практики сімейної медицини у смт. 
Краковець розповів сімейний лікар цієї амбулаторії, випускник 
ЛНМУ імені Данила Галицького Ігор Заставний.

Завершуючи зустріч, Президент України Петро Порошен-
ко ще раз підкреслив, що робота лікаря є вкрай важливою та 
відповідальною і він зробить усе можливе, щоб українські 
лікарі відчували себе елітою суспільства.

Власна інформація

Цього року Львів уже 
втретє обирав Почес-

них Амбасадорів. Урочиста 
цер емонія відзначення Почес-
них Амбасадорів відбулась 23 
листопада в Центрі Митропо-
лита Андрея Шептицького. 
Амбасадорами Львова на на-
ступні два роки стали 9 поваж-
них людей – представники на-
уки, культури, медицини та ІТ.

«Я дуже тішусь, що ми має-
мо таку прекрасну програму 
львівських Амбасадорів, бо за-
вдяки їй ми змогли залучити до 
Львова дуже багато цікавих 
людей. Тим користають наші студенти, викладачі, профе-
сори, бо кожна конференція – це можливість пізнати щось 
нове, отримати поштовх до наступних дій. Дякую вам за 
вашу працю», – зазначив у вітальному виступі під час цере-
монії міський голова Львова Андрій Садовий.

Програма Почесних Амбасадорів Львова, реалізацією якої 
займається Львівське конференц-бюро, діє вже третій рік. За 
два попередні роки місто здобуло 21 амбасадора. Цього року 
до них приєдналося ще 9 діячів науки, культури, технологій 
і медицини.

«Програма Почесних Амбасадорів є важливим інструмен-
том у розвитку конференц-індустрії міста. За підрахунками 
Міжнародної асоціації конгресів та конференцій ICCA (Inter-
national Congress and Convention Association), міста, регіони 
та країни, в яких діють аналогічні програми, приймають в 
рази більше міжнародних конгресів, аніж ті, в яких такі про-
грами не діють», – зазначила Ліна Остапчук, директор ЛКП 
«Львівське конференц-бюро».

«Завдяки роботі з Почесними Амбасадорами минулого 
року ми запустили програму «Львів науковий», яка успішно 
продовжує діяти цього року. З деякими Амбасадорами ми 
працюємо над залученням міжнародних конференцій до Льво-
ва, з іншими – над покращенням авіасполучення з нашим 
містом», – додав Андрій Павлів, керівник Програми Почесних 
Амбасадорів Львова.

При відборі фіналістів Програми комісія брала до уваги 
тісний і тривалий зв’язок кандидата зі Львовом, успішність 
у ділових колах, лідерські здібності, наявність команди та 
послідовників, високий авторитет і хорошу репутацію у сво-
їй галузі, публічну впізнаваність, а також особисту участь 
кандидатів в організації та проведенні конференцій.

Відрадно, що серед таких особистостей є наші колеги: 
Ігор Новицький – доктор медичних наук, професор кафедри 
офтальмології Львівського національного медичного універ-
ситету та Федір Юрочко – лікар-оториноларинголог Львівської 
обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ, а також наш 
польський колега Мацей Сметанські (Maciej Śmietański) – до-
цент Медичного університету в Ґданську, директор відділен-
ня хірургії в лікарні Ф. Жачека (Пуцьк, Польща).

Саме завдяки Почесному амбасадору Львова Мацею Сме-
танському наступного року у нашому місті відбудеться між-
народна наукова конференція, на якій буде обговорено проб-
лему лікування кил, від яких страждають переважно особи 
працездатного віку. Як відзначив д-р Сметанськи, щороку у 
Польщі оперують біля 70 тисяч таких хворих, а в Україні до 
100 тисяч. 

Від січня до червня 2017 року з подачі Почесних амбаса-
дорів у Львові проведено вже 230 міжнародних конференцій, 
симпозіумів та форумів. 

З повним переліком Почесних Амбасадорів Львова мож-
на ознайомитися на сайті http://ambassadors.lviv.ua.

Прес-служба ЛМР

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

Ó ËÜÂÎÂ² ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÃÎÂÎÐÈÂ ÏÐÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ Ñ²ËÜÑÜÊÎ¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

Ó ËÜÂÎÂ² Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÏÎ×ÅÑÍÈÕ 
ÀÌÁÀÑÀÄÎÐ²Â Ì²ÑÒÀ ÍÀ 2017-2019 ÐÎÊÈ

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

SOS!

 • Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü

150 ТИСЯЧ
 На стільки зменшилась кількість населення Украї-

ни від початку 2017 року. 
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Історія СФУЛТ – це історія унікальної у своїй практиці 
організації. Нелегка доля України позначилися на роз-

витку українського лікарського товариства (УЛТ). Друга сві-
това війна розкидала українців по цілому світі, вони почали 
організовувати товариства на місцях, намагалися відновити 
українські традиції. На всіх континентах, де доля розкидала 
українських лікарів, виникали осередки УЛТ. Зрозуміло, що їхні 
завдання та програми були викликані новими умовами, і треба 
визнати, що лікарська діаспора із цим завданням впоралася. 

1950 року з ініціятиви львівського лікаря д-ра Романа 
Осінчука в США (Нью-Йорку) було відновлено діяльність 
УЛТ у складі 70 лікарів, головою було обрано Романа Осінчу-
ка. А вже 1955 року поновили видання «Лікарського вісника». 
Згодом УЛТ в Америці реорганізовано в УЛТ Північної Аме-
рики (УЛТПА), спільне для США і Канади. 1952 року в За-
хідній Німеччині український лікар проф. Василь Плющ за-
пропонував створити УЛТ у Мюнхені. Головою вирішено 
обрати д-ра Омеляна Тущинського. Товариство нараховувало 
30 лікарів. 1976 року в Сіднеї (Австралія) також утворено 
УЛТ; головою товариства став д-р Б. Шехович. 

У 1975 році на XVI З’їзді Делегатів Українського Лікар-
ського Товариства Північної Америки (УЛТПА) зародилася 
ідея створення світового об’єднання усіх українських лікарів, 
розкинених по різних країнах світу, в одну міжнародну орга-
нізацію для спільної, ефективної співпрації та координації 
роботи. На цьому ж з’їзді вибрано Ініціативний комітет. Ак-
тивними учасниками були доктори Роман Осінчук, Ахіль 
Хрептовський, Степан Ворох, Мирослав Коленський. В трав-
ні 1977 року під час XVII-го З’їзду Делегатів УЛТПА (Чікаго) 
голова Ініціативного комітету, д-р Роман Осінчук, склав звіт 
про його діяльність. І в рамках цього ж XVII-го з’їзду, від-
булися Установчі збори, з участю делегатів із США, Канади, 
Австралії, Аргентини, Венесуели і Західної Німеччини. Уста-
новчі збори 26 травня 1977 року одноголосно прийняли назву 
об’єднання – Світова Федерація Українських Лікарських то-
вариств (СФУЛТ) і вибрали керівні органи. Першим прези-
дентом СФУЛТ було обрано д-ра Романа Осінчука, згодом 
д-ра Ахіля Хрептовського, який перший 1989 року нав’язав 
контакт із лікарями України. Від 1992 до 2000 рр. СФУЛТ 
очолював д-р Павло Джуль (Детройт). Від 2000 року прези-
дентом обрано академіка АМН України, професора Любоми-
ра Пирога (Київ), від 2016 року – почесний президент СФУЛТ. 

Метою СФУЛТ було об’єднання лікарів світу – вихідців 
з України з метою служіння на користь своєї батьківщини, на 
користь українських лікарів, які на той час змушені були жити 
за кордоном, а також підтримувати розвиток охорони й опіки 
здоров’я в Україні. 

Сьогодні осередки СФУЛТ є у Північній Америці (США 
і Канада), Бразилії, Німеччині, Франції, Болгарії, Словаччині, 
Чехії, Польщі, Росії, Австралії, Австрії. А в ряді країн йде 
активний процес організації осередків товариства. 

Важливими подіями в житті СФУЛТ є проведення конгре-
сів. Перший відбувся у 1984 році в Мюнхені у приміщенні 

Українського вільного університету, наступний – у 1988 році 
у Відні). Під час ІІІ Конгресу СФУЛТ, який вперше відбувся 
в Україні (Київ-Львів, серпень 1990 року) членом СФУЛТ 
стало Всеукраїнське лікарське товариств (ВУЛТ) що спону-
кало змінити і доповнити статут з врахуванням розширення 
діяльності в Україні. І починаючи з 1990 року кожні два роки 
конгреси проводяться в Україні. В серпні 2016 року конгрес 
відбувся у Києві у переддень 25 річниці Незалежності Украї-
ни. Вперше йому передував пре-конгрес, який відбувався у 
Берліні (голова УЛТ Німеччина – д-р Андрій Батрух). Це була 
вдала спроба проведення конгресу у двох країнах. Наступний – 
ХVІI Конґрес СФУЛТ відбудеться 20-23 вересня 2018 року в 
місті Тернополі на базі Тернопільського державного медич-
ного університету імені І.Я. Горбачевського. Можливо йому 
буде передувати пре-конгрес (в Мюнхені чи у Відні).

Крім конгресів, також постійно проводяться різноманітні 
науково-практичні конференції, семінари, інтерактивні фо-
руми (США, Велика Британія, Німеччина). Окремо можна 
виділити проведення СФУЛТом – США в 2002 та 2005 роках 
американсько-українських інтерактивних iнтернет-конфе-
ренцій з питань протидії ВIЛ інфекції i СНІД, видання із МОЗ 
і МОН Украіни та чисельними товариствами 5 мійонів лист-
ків для молоді в Украіні та 3000 Украінсько мовно наголо-
шиних СД прозірок доповідів для лікарів в Україні. Важли-
вими темами також стали дослідження і лікування раку 
молочної залози, полієміеліт, боротьба з інсультом.

За ініціативи та організації СФУЛТ (США) (д-р Роксоля-
на Горбова) з 2005 року створено “Сітку лікарів” – електронні 
форуми, які відбувався щомісяця, у форматі телеконференцій, 
що надавали можливість українським лікарям, які живуть за 
кордоном презентувати свої надбання з метою покращання 
якості пocлуг oxoрoни здoрoв’я i медичної допомоги у всіх 
теренах України.

Ще в жовтні 2013 році, зусиллям СФУЛТ (США), перші 
6 хірургів з різких кутків України пройшли офіційний вишкіл 
у США: – Розвинена підтримка життя раненого (ATLS) та 
Курс розвитку команди догляду ранених у віддалених місцях 
(RTTDC), які розраховані на хірургів-травматологів, а в 2015 ро-
ці додатково 4 хірурги пройшли вишкіл ATLS в Англії. В 
травні 2014 року зусиллям СФУЛТ (США), 12 хірургів з різ-
них областей Украіни пройшли у США курси National 
Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) – До-
лікарняна підтримка життя раненого (PHTLS). В жовтні 2014 ро-
ку завдячуючи СФУЛТ (США) ще 4 лікарі з України пройшли 
офіційний вишкіл в Німеччині – NAEMT  Tactical Combat 
Casualty Care (ТССС) – Тактична допомога раненим бійцям. 
Після цього СФУЛТ (США) офіційно запроваджено ці міжна-
родні вишколи з травматології – надання домедичної допомо-
ги (д-р Роксоляна Горбова). Разом офіційно впроваджено вісім 
різних курсів, які високоякісно викладаються спеціально вишко-
леними українським лікарями з співпрацею СФУЛТ (США).

Важливою участю в забезпечені АТО стала передача також 
понад 11 тонної допомоги з США, яку склали системи філь-
трації води, високобілкові харчі, теплий одяг, спальники, лі-

карські засоби, 10 000 джгутів 
SWAT, компресуючі пов’язки та 
різні хірургісні прилади. Долу-
чився до цего також відділ УЛТ-
ПА – Клівленду. Також передано 
медичний вантаж, матеріалів і 
пов’язок (біля 50 тон) з Німеччи-
ни. Українська діяс пора долучи-
лася до лікування та реабілітації 
майданівців та бійців АТО.

Цікавим і корисним є проєкт «Cміх – це здоров’я!» 
(СФУЛТ-США), який полягає в передачі дитячим відділенням 
лікарень в Україні сучасних україномовних дитячих видань, 
веселих та цікавих мультфільмів, щоб перебування хворих 
дітей у лікарні було більш приємним і таким чином сприяти 
їх одужанню. 

УЛТПА з 1955 року видає “Лікарський вісник” (редактор – 
д-р Роксоляна Горбова) та розповсюджує його у всіх регіонах 
України. 

З 2009 року започатковано французько-українську освітню 
Програму для українських фахівців у сфері охорони здоров’я 
та фармації (голова УЛТ Франції – д-р Олександра Гомула) у 
співпраці з французькою неурядовою громадською організа-
цією «Асоціація французько-української співпраці у сфері 
охорони здоров’я та фармації» та Українським лікарським 
товариством у Львові. В Програмі приймають участь лікарі 
всіх спеціалізацій, фармацевти й інші працівники сфери охо-
рони здоров’я, студенти, інтерни медичних університетів зі 
всієї України. Метою проекту є ознайомлення вітчизняних 
лікарів і студентів медичних університетів з однією з кращих 
у світі моделей охорони здоров’я, роботою медичних установ 
та системою підготовки медичних кадрів у Франції, відвід-
ування спеціалізованих музеїв медицини тощо. З 2017 року 
в програму додалося вивчення систем охорони здоров’я Ні-
меччини, Італії, Португалії, Греції та Швеції. У 2018 році 
планується ознайомлення з медициною Великої Британії.

З 2016 року долучилися до ініціативи Міжнародного бла-
годійного фонду «ОМНІ-Мережа для дітей» (проф. Володимир 
Вертелецький) щодо подолання епідемії вроджених вад роз-
витку, зокрема вад невральної трубки (в т.ч. спинно-мозкової 
кили – spina bifi da) в Україні шляхом запровадження обов’яз-
кового збагачення борошна фолієвою кислотою.

Основними завданнями сьогодення СФУЛТ є створення 
нових осередків в країнах, де ще не існує товариство чи ді-
яльність була припинена. Актуальною є юридична реєстрація 
в Україні, одержання приміщення. Ситуація в охороні здоров’я 
України спонукає до ще більшого об’єднання українських 
лікарів не тільки на Батьківщині, в Україні, але й всього світу. 
Жертовна праця членів СФУЛТ на користь українського сус-
пільства зможе пришвидшити процес становлення охорони 
здоров’я.

Професор БАЗИЛЕВИЧ А. Я., Президент Світової 
федерації українських лікарських товариств
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(Закінчення. Початок у №11 за 2017 рік)

Не хочу зараз торкатися трагічних подій, що відбулися у 
20 та 30 роки на території УРСР, вони загально відомі і де-
тально описані, не буду згадувати і непрості міжнаціональні 
стосунки в Західній Україн. Обмежуся лише висвітленням 
медичних проблем. 

Основною особою на українському лікарському горизон-
ті в цей час була постать народного професора Мар’яна Пан-
чишина. Під його керівництвом УЛТ значно розширило поле 
своєї діяльності – працювала «Народна лічниця», організо-
вувалися протитуберкульозні установи, розвивалась рентге-
нологічна служба, посилилась санітарно – просвітницька 
діяльність. Одним з пропагандистських заходів були пере-
сувні виставки, що організовувались по всій Галичині і гур-
тували українське населення.

Святкуючи ювілей Галицького лікарського товариства, ми 
маємо на увазі корені, з яких згодом виросла медицина сучас-
ного Львова. Тому, говорячи про українську і польську скла-
дову нашої історії, ми не повинні забувати про єврейських 
лікарів нашого краю. Ми знаємо, що ще на початку ХІХ ст. у 
Львові працював і користувався популярністю лікар і меценат 
Я.Рапопорт, завдяки якому був побудований «Ізраелітський 
шпиталь» або «Шпиталь Мауріціо Лазаруса» – один з кращих 
медичних закладів нашого міста, в приміщенні якого зараз 
працює пологовий будинок. Не можемо забувати, що саме 
єврейська община Львова разом з своїми лікарями перенесла 
найбільшу трагедію голокосту, а дії лікарів в цих обставинах 
ще очікують своїх дослідників.

Про стан охорони здоров’я в країні в значному ступені 
свідчить рівень медичної освіти, тому цього питання обми-
нути не можна. Львів здавна був центром медичної думки. 
Медичний факультет Львівського університету, а надалі – Дер-
жавний медичний інститут, національний медичний універ-
ситет, належить до таких навчальних закладів, які відомі 
далеко за межами як України, так і Польщі. Майже 350 років 
його діяльності характеризуються самовідданою працею вче-
них і лікарів багатьох поколінь. Попередницею Львівського 
медичного факультету була Замойська академія, викладачі якої 
мали прямий стосунок до розвитку медичної науки і практи-
ки не тільки в нашому краю, але й в загально українському 
масштабі. Це Ян Урсин, Симон Бирковський, Касіян Сакович 

(пізніший ректор Київської Братської школи), Сильвестр Ко-
сів (пізніший ректор Могилянської академії). 

Вперше відкрито медичний факультет у Львові в 1661 р. 
Він проіснував дуже коротко, згодом його періодично від-
кривали і закривали. 16 листопада 1784 р. відбулося урочис-
те відкриття медичного факультету. Цю дату ми святкуємо як 
дату створення Університету, а в 2014 р. ми відзначили його 
230-річний ювілей.

Славу Університету складають люди – вчені, що в ньому 
працюють. Тому назву низку імен, які прикрашають нашу 
історію. Це Генріх Кадій (анатом), Адольф Бек (фізіолог), 
Владислав Намілович (біохімік), Ян Прус (патофізіолог), Анд-
рій Обжут (патологоанатом), Вацлав Собєранський (фарма-
колог). З клініцистів слід згадати хірурга Людвіга Ридігера, 
Олександра Глюзінського (інтерніст), Емануїла Мехека (оку-
ліст), Антона Марса (акушер – гінеколог). У Львові працював 
Рудольф Вайгль – творець першої протитифозної вакцини. 

Історичні обставини склалися так, що в 1921 році був від-
критий медичний факультет Українського таємного універ-
ситету, ректорами якого в свій час були доктор Василь Щурат, 
доктор Мар’ян Панчишин. Серед викладачів згадаю Романа 
Осінчука – пізнішого засновника і першого голову УЛТ Пів-
нічної Америки, активного діяча НТШ і Української вільної 
академії. В 1921-1922 роках на медичному факультеті Україн-
ського таємного університету навчалося 185 студентів. Фа-
культет об’єднував 10 кафедр. Серед викладачів були Мар’ян 
Панчишин, Максим Музика, Іван Куровець (голова УЛТ у 
Львові), Святослав Валей, Олександр Барвінський. Навчання 
в Українському таємному університеті визнавали універси-
тети Чехословаччини, Австрії та інших країн. 

1939 рік вніс принципові зміни в життя лікарських спіль-
нот. Медичний факультет був реорганізований в Державний 
Медичний інститут, багато чого змінилося. З цього часу почи-
нається нова історія в загальноукраїнському руслі. Ректорами 
ЛДМІ впродовж всіх цих років почергово були професори 
О. Макаренко, Т. Глухенький, Г. Скосогоренко, Д. Панченко, 
Л. Кузьменко, М. Даниленко, М Павловський, Б. Зіменковський.

Вважаю за необхідне згадати двох наших земляків, що 
заслуговували найвищого визнання – Нобелівської премії, але 
в силу різних обставин її не отримали. Маю на увазі Івана 
Пулюя – відкривача ікс – променів, а також видатного біохі-
міка львів’янина Якова Парнаса, якого ми вшановуємо разом 

з нашими польськими друзями – 
єврея за народженням, німця за 
вихованням, поляка за свідомістю, 
українця за суспільною педагогіч-

ною діяльністю, депутата Верховної Ради СРСР, що скінчив 
своє життя в сталінській тюрмі.

Сучасний Львівський медичний університет з його понад 
80 кафедрами не може вести свого родоводу тільки від 14 ка-
федр, що були утворені в 1894р. за австрійської влади, чи від 
21 кафедри, що були в 1939 році. До особливостей історичної 
долі нашого університету і медичної служби Львівщини слід 
зачислити такі феномени як Львівський таємний університет, 
УЛТ, лікарську комісію НТШ, які тендеційно ігнорувались 
радянською наукою і тому недостатньо висвітлені в Європей-
ській літературі. Під забороною було вивчення діяльності 
медичної освіти в період німецької окупації під кодовою на-
звою «Фахові курси». Опір німецьким і радянським окупантам 
породив такі специфічні медичні формування як Український 
Червоний Хрест, медичну службу УПА. Думаю, що ці питан-
ня повинні були розглянуті на нашій історичній секції. 

Сучасний Львівський медичний університет, що має ранг 
національного і носить ім’я засновника нашого міста короля 
Данила, перетворився в один з найбільших навчальних зак-
ладів України. Оформилися нові відомі наукові школи, виросли 
нові постаті.

Про сучасний медичний університет і медичну службу 
Львівщини на конференції було скзано достатньо. Були зга-
дані науково – медичні школи, що успішно розвиваються в 
нашому університеті. Львівський медичний університет має 
партнерські відносини з низкою зарубіжних вищих навчаль-
них медичних закладів, зокрема з вісьмома польськими – Ягел-
лонським, Вроцлавським, Познанським, Люблінським, Сілезь-
ским, Жешувським університетами, Варшавською медичною 
академією. В нашому універститі вже багато років навчають-
ся сотні студентів з Польщі .

Закінчити хочу словами нашого великого Пророка – Та-
раса Шевченка:

«Отак-то, ляше, друже, брате ...
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили...
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Відновимо наш тихий рай»

Борис БІЛИНСЬКИЙ, Почесний член УЛТ, Заслужений 
професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, Почесний 

професор інституту проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького
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Чому нас бояться лікарів? Це питання мені поставив 
знайомий німецький хірург, який кілька років спілку-

вався з нашими пацієнтами. Лікарів у нас бояться і не дові-
ряють їм. Наприклад, у Швеції 94% населення безумовно 
довіряють лікарям, та так, що не ходять по іншу думку навіть 
тоді, коли почують діагноз-присуд. А у нас до лікаря частіше 
всього потрапляє пацієнт, який вже зібрав 2-3 чужі думки. І 
це по такій проблемі, як болі в спині або холецистит. Що вже 
казати про онкологічні чи серцево-судинні захворювання?

Наша людина зазвичай починає виконувати рекомендації 
лікарів лише після того, як збере декілька думок, прочитає 
всі анотації, вивчить всі побічні ефекти, прочитає в інтер-
неті всі пацієнтські форуми і з’ясує досвід усіх сусідів на 
своєму поверсі. При цьому вона не обирає одну схему . Вона 
комбінує! Віддаючи перевагу гомеопатії і травам. Травам!.. 
Наші пацієнти не вірять лікарям, зате вірять в гомеопатію і в 
те, що зможуть вилікуватися самостійно.

У наших пацієнтів навіть є свій антирейтинг ліків. Перші 
3 місця в ньому стабільно займають гормони, антибіотики та 
статини. Вони уособлюють три головні лиха вітчизняного 
пацієнта: ожиріння, діарею і проблеми з печінкою. Ці препа-
рати можна пити, тільки якщо вам вже настільки кепсько, що по-
дорожник, настояний на оциллококцинумі, не допомагає, а всі 
пристойні гомеопати в окрузі одночасно відімкнули телефони.

Природньо, що в будь-яких побічних явищах і будь-яких 
небажаних реакціях на ліки винні ті злі неуки в білих халатах.

Навіть якщо пацієнт, відвідавши з десяток лікарів, вирішив 
пропити курсом 6 препаратів від високого тиску одночасно 
(при тому, що три з них мають одну і ту ж саму діючу речо-
вину), то все одно «це лікарі винні!», що він почав непри-
томніти через день і з ліжка не може звестися цілий тиждень.

 На форумах і в Фейсбуці обговорюють продажних «ай-
болитів», які тільки й вміють, що наставити кишеню під за-

здалегідь обумовлені суми, просува-
ти дорогі та неефективні таблетки, 
проплачені фарммафією. Візит до 
лікаря без рекомендації прирівнюєть-
ся до купання в недозволеному місці 

і вважається ідіотизмом. Дивно, звичайно, що шведи, німці 
або французи не шукаючи лікарів через знайомих або в інтер-
неті, спокійнесенько йдуть до найближчого доктора і при 
цьому живуть довше від нас!

Хто винен в цьому спотвореному сприйнятті найгуманні-
шої з професій та її представників?

По-перше, це сама система охорони здоров’я. Якщо хтось 
вважає, що в СРСР була найкраща в світі медицина, то він 
має абсолютну рацію. Там вона і зосталась у році десь так 
1986. Саме тоді ми безнадійно відстали за абсолютною біль-
шістю медичних напрямків, зберігаючи медицину, яка спи-
рається на досвід, а не на якісну статистику. І це влаштову-
вало систему протягом наступних 30 років.

Якщо система охорони здоров’я застрягла в 1986 році, то 
нема потреби вводити стандарти медичної допомоги, про-
водити дороговартісні випробування лікарських препаратів, 
реформувати медичну освіту, розробляти великі клінічні ре-
комендації, грунтовані на доказовій медицині, купувати за 
шалені гроші апарати УЗД та томографи, виробляти власні 
хіміопрепарати та антибіотики, витрачатися на якісні науко-
во-медичні дослідження, змінювати застарілі санітарні пра-
вила та норми, вирішувати проблеми з наркотичними аналь-
гетиками, створювати нормальний ринок медичного 
страхування та розвивати паліативну допомогу. Система 
охорони здоров’я, лікарі та самі пацієнти роблять нашу ме-
дицину такою.

Зате можна «пиляти» бюджети, переставляти ліжка, перей-
меновувати лікарні та випускати липові статистики, які ви-
хваляють вітчизняну медицину. У нас є прекрасні лікарі, 
спеціалісти європейського та світового рівня, здатні давати 
фору зарубіжним колегам, але їх одиниці, ну, нехай десятки, 
навіть сотні чи тисячі ... А потрібні сотні тисяч. Є окремі 
клініки з дуже якісним і професійним підходом до ведення 
пацієнтів. А ось системи охорони здоров’я немає. Цілком.

По-друге, винні самі лікарі. Можливо навіть більше, ніж 
система охорони здоров’я. Винні в тому, що не можуть нор-
мально об’єднатися і створити якісні альтернативні системі 
професійні співтовариства, здатні приймати рішення на дер-
жавному рівні. Винні в тому, що не займаються самоосвітою, 
що забули такі базисні поняття, як медична етика та деонто-
логія, які докладно описують усі ньюанси спілкування з па-
цієнтами, з їх родичами та з колегами. Винні, що допускають 
у професію некваліфікованих спеціалістів, які прогинаються 
під тиском нечистоплотних фармкомпаній і призначають зайві 
ліки та процедури. Винні у тому, що працюють у нехристи-
янських умовах, створюючи у системи відчуття, що все йде 
як слід. Винні в тому, що беруть гроші в кишеню, створюючи 
в такий спосіб чорний ринок медичних послуг, і в тому, що 
виписують липові лікарняні своїм друзям. Винні в тому, що 
бояться знеболювати онкологічних хворих і пускати батьків 
у реанімацію до дітей. Лікарі винні в тому, що не хочуть ні-
чого змінити і не хочуть змінити себе. А найбільша наша 
провина полягає в тому, що ми страшенно боїмося пацієнтів.

По-третє, винне суспільство, яке опустило лікарів до рів-
ня обслуговуючого персоналу. Суспільство, яке допустило сам 
факт існування убогих лікарів і допустило масову втечу ме-
диків з професії в 1990-ті роки і втечу закордон сьогодні. 
Суспільство, яке з вереском таврувало лікарів, під акомпане-
мент охочих до дешевих сенсацій ЗМІ. Суспільство, яке об-
рало скороминущі корисливі інтереси на противагу власному 
здоров’ю. Суспільство, яке позбавило лікарів поваги і права 
на помилку. Суспільство, яке не змогло сформувати запиту 
на якісну медицину. Суспільство, яке позбавило медиків до-
віри, ставлячи під сумнів будь-яке слово і вчинок лікаря та 
беззастережно довіряючи екстрасенсам і цілителям.

Як можна ставитися до того, від кого ти залежний, при 
тому, що ти сам позбавив його поваги, гідності та права на 
помилку? Його можна тільки боятися.

Павел БРАНД
Невролог, кандидат медичних наук, 

медичний директор мережі клінік «Сімейна»

Ми приходили в медицину у вісімдесяті. ВНЗ розта-
шовувався в гарному будинку і мав вікову універси-

тетську історію. Ми крохмалили шапочки, зубрили латину, 
захоплювались хірургами, поголовно марили акушерством і 
непритомніли в анатомках, розуміючи, до яких безмежним 
рубежів відповідальності наближаємося ...

Коли навчанню був відданий десяток років життя, престиж 
медичної професії «закотився під плінтус».Дев’яності пере-
вернули соціальні пріоритети, а кучмізм втопив бюджетників 
в болоті злиднів.

Одні покинули медицину, інші продовжували працювати 
в ній і виживали, соромлячись, правда, трохи того факту, що не 
померли голодною смертю. Хоча за задумом творців легендар-
ної безкоштовно-медичної статті Конституції повинні були б.

При зустрічах колишніх однокурсників зазвучали такого 
роду діалоги: – Петя – він хто? – Він шанована людина, у 
нього фірма своя по напоях в пакетиках, і останнім часом він 
сильно розширився. 

– Респект. А Ваня хто? – Так ніхто. Лікарчишка. Торакаль-
ний хірург, здається, чи щось таке ...

Ось цей «ніхто» в свій час не зміг врятувати багатого та 
впливового харківського губернатора, що спливав кров’ю в 
«убогій больничці» одного і з районів власної губернії в дві 
тисячі сьомому році ...

Приблизно в ті роки в соціумі піднявся неймовірний галас 
під назвою «у нас ужасная медицина». Іноді в інтерпертаціі 
«у нас ужасні лікарі».

«У нас ужасная медицина» – поняття дуже складне і нео-
днорідне. Будучи доктором філософії пі-ейч-ді та маючи 
схильність до структурного аналізу, я дозволю собі поняття 
це вивчити і трохи класифікувати.

Отже, ПЕРШИЙ ТИП «унасужасной медицини» включає 
поверхневі ознаки: облізлий санпропускник і злу хамку-ліф-
тершу. Забезпечені прихильники «унасужасной медицини» 
цього типу люблять гламурно полікувати геморой або хелі-
кобактер в Німеччині чи Ізраїлі, а потім про це з понтом роз-
повісти. У закордонній клініці їм ставлять точно таку ж кліз-
му, як і в рідній батьківщині, але блискучу клізму і за десяток 
тисяч євро, що значно престижніше. Політ «за євроклізмою», 
або поїздка в Євроклініку для проведення томографії, кеса-
ревого розтину або лікування кили має основною метою отри-
мання єврокомфортуу. Іншої доцільності в такому медичному 
туризмі немає.

Проблеми цього рівня на батьківщині можуть швидко ви-
рішитися шляхом фінансово-будівельних ін’єкцій і підвищен-
ня зарплат персоналу до прожиткових цифр, після яких медик 
може почати посміхатися.

«Унасужасная медицина» ДРУГОГО ТИПУ – це поліклі-
ніки зі злими чергами. Замість колл-центрів і компютеризо-
ванної логістики, там сьогодні є технології на рівні нарізаних 
листочків для напрямків. Тамтешній лікар загнаний в той же 
безвихідний зарплатний кут. Лікарі полікілініки – святі люди, 
що виконують роль психотерапевтів-буферів для биття: в по-
ліклініку часто йдуть не за медициною, а за лікарняним, лте-
ківською довідкою і ...за увагою. Туди нерідко приходять 
люди, не сильно потрібні своїм рідним, там люблять скаржи-
тися не на конкретний біль, а на абстрактний, на біль взагалі. 
Там люблять істерії, писати скарги і качати права. Як сказав 
колись один знаменитий доктор в телепередачі: зараз в по-
ліклініках працюють лікарями «дівчатка по тисячі грн. на 
місяць», так ось скоро в країні ці дівчатка закінчаться ...

«Унасужасная медицина» ТРЕТЬОГО виду – це претензії 
до ліків: дорогих або дуже дорогих. Але це – питання регу-
ляторних державних політик.

«Унасужасная медицина» ЧЕТВЕРТОГО типу – виникає 
при поверхневому аналізі роботи цілих вузькопрофільних 

служб – ургентної або профільної хірургії, онкології, акушер-
ства, неонатології, реанімації та т.д. Тобто тих сфер, де був 
би вкрай небажаним некомпетентний погляд. Сучасна про-
фільна служба лікарні – це апарат з складнопідрядних ме-
неджментом, потужної логістикою, ланцюжками з десятків 
людей і сотень приміщень, системами життєзабезпечення, 
взаємозамінністю, взаємонавчанням і колосальною роллю 
досвіду конкретних фахівців. Це як управляти аеропортом. 
Це куди не дай бог влізти з нерозумною реформою, схожою 
на слона в посудній лавці. Це працює, і нехай собі працює. 
Можна хіба що допомогти – матеріально, організацією тре-
нінгів пресоналу, стажувань в зарубіжніх клініках і т.д.

До речі, сьогодні кожен лікар в будь-якій українській дер-
жавній лікарні знає тих пацієнтів – немитих і які жахливо 
пахнуть, незабезпечених, майже жебраків, яким обов’язково 
буде надана медична допомога – діагностична, акушерська, 
педіатрична, хірургічна.Будь-якому пацієнту. Кожним лікарем.

Важливо, щоб в ході реформи ці пацієнти не залишилися 
без медичної допомоги: не стали б помирати прямо на сходах 
госпіталів, без страхового полісу.

«Унасужасная медицина», П’ЯТИЙ левел. Широко обго-
ворюваний тренд: необгрунтовані діагнози і необгрунтоване 
лікування. Це коли за ваші ж гроші вам поставлять завідомо 
неправдивий діагноз і вилікують (виріжуть) що-небудь сві-
домо здорове.

Отже, тема актуальна, проблема існує, і вона потребує 
окремого аналізу.

Інеса САФОНОВА
Доцент кафедри променевої діагностики ХМАПО  

«ÏÎÃÀÍÈÉ ÒÎÍ» 
Запам’ятались лекції про деонтологію, які нам читали на 

першому курсі. Хоча ми і різалися на тих лекціях у мор-
ський бій, та дещо запам’ятовували: про лікарську таємницю, 
про ятрогенні хвороби, про етику смертельного діаг нозу І про 
взаємовідносини між лікарями та ще дещо інше. Лектор уважно 
дивився на нас поверх окулярів: «Ніколи не критикуйте при па-
цієнтові свого колегу. Це дуже поганий тон», – говорив він, кар-
буючи кожне слово.

Я згадую стару генерацію лікарів – професорів, викладачів 
та практиків – «оld school». Пригадую студентство та інтерна-
туру: консультації та обходи, операції і розтини, клінічні роз-
бори, планерки, консиліуми і підвищення кваліфікації. 

Думки лікарів могли відрізнятися, діагнози і хірургічні тех-
ніки могли не збігатися. Конкуренція клінік вже тоді існувала, 
та й на внутрішніх розборах «зривало дах» від емоцій і сварок. 
Але! – тоді не було прийнято, вихваляючи себе, картати перед 
пацієнтом свого колегу. Це був «поганий тон».

Пізніше, коли ми вже встигли попрацювати після інституту 
декілька років, немолода лікар, втомлена від розглядів безупин-
них кляуз пацієнтів, сказала колегам на одному зіб ранні: «Лі-
карська неколегіальність – головна причина скарг. Вам не брид-
ко гнати один на одного? При пацієнтах? Дев’я десять відсотків 
скарг пацієнтів на лікарів ініційовані медиками. Так лікарі зво-
дять рахунки один з одним».

Якщо тебе вчать в дитинстві прикривати рот при позіханні, 
то ти робитимеш так все життя. Тому що інакше – поганий тон. 
Так і тут.Але виявляєтьсяся, що не всіх однаково виховували в 
дитинстві – не всі, позіхаючи, прикривали рот. Багато – навпаки, 
позіхали так, що гланди було видно. І бризкали при цьому на 
всі боки слиною.

...А потім з’явився інтернет. Форуми і чати. Пацієнти пере-
стали соромитися виразів, «пришпилюючи» лікарів, які не при-
пали їм до смаку. Образ лікаря перестав бути для хворого са-
кральним. Послуга лікаря стала товаром. В умовах дикого 
медичного капіталізму та лікарської конкуренції всі засоби 
стали добрими і колеги стали без сорому коментувати пацієн там 
дії один одного: – Який дебіл вам це призначив? – Вас криво 
прооперували! – Який дурень вас дивився? – Вимагайте ком-
пенсацію з того, хто криво лікував вам цей зуб ...робив аборт 
...накладав гіпс ...приймав пологи ...лікував дитину ... і т.д.,і т.п. 
І апогей цього: Скажіть спасибі, що до мене потра пили, я вас 
врятував, я взагалі найрозумніший в цьому місті ...

Те, що століттями вважалося поганим тоном, розчинилося 
без осаду в їдкому лузі конкурентної боротьби. Саме по собі 
поняття «поганий тон» стало немодним, як білий халат із 
зав’язками на спині, як рецепт на латині.

І тут вже не збагнути, де реальною критикою колегу-шахрая 
виводять на чисту воду, рубаючи правду-матку в очі розгубле-
ному пацієнтові, а де зводять рахунки з більш успішним і запо-
требованим конкурентом. Зате, напевно, так раз-у-раз підлива-
ють олії у вогонь недовіри пацієнтів до лікарів.

Якщо розібратися, то будь-який лікар, з яким ви професійно 
не згодні – він все ж лікар. З таким же дипломом, а то й стажем 
роботи, як і у вас. У будь-якого лікаря є пацієнти, які йому до-
віряють, є професійні діагностичні та лікувальні перемоги. Є ті, 
що одужали, завагітніли, народили, зцілилися і були успішно 
прооперовані. І у кожного медика, на жаль, бувають професійні 
невдачі. Як колись говорили: Кожен лікар має свій цвинтар.

Співвідношення перемог і поразок – це і є особистий рейтинг 
лікаря. Вважати себе найрозумнішим – небезпечна помилка. Так 
можна ненароком виявитися в слизькій ситуації, запитавши од-
ного разу пацієнта, за звичкою гидливо скривив ши міну: Який 
жах, хто ж це вас, дорогенький, так жахливо прооперував? І 
почути відповідь: Доктор, так це ж були ви.

Інеса САФОНОВА 
Доцент Харківської медичної академії післядипломної освіти
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ÌÅÄÈÖÈÍÎ ÌÎß, ÌÅÄÈÖÈÍÎ...

ÑÏÎÂ²ÄÜ Ë²ÊÀÐß

Позаду у мене навчання у НМУ ім.О.Богомольця, Київ-
ському держуніверситеті ім. Т. Шевченка, Міжрегіо-

нальній академії управління персоналом, Українському ін-
ституті когнітивно-поведінкової терапії.

Сьогодні маю квартиру 29 кв.м. з квартплатою 1100 гривень 
(без опалення), ставку 3200 гривень, робочий час від 9 до 16.30, 
одну суботу робочу (ніколи не знаєш, яка і чому, та як це спів-
відноситься з КЗОТом, якщо вона не табелюється і не опла-
чується як вихідний і чому це ніколи не турбувало профсоюзи?)

Візії суспільства: хабарниця, некомпетентна, непрофесій-
на, не знає, не вміє, не дає.

Вимоги МОЗ: вивчити англійську мову, вивчити «міжна-
родні протоколи», вивчити компютер, підписати 2000 декла-
рацій з пацієнтами. І все це самостійно, держава нам нічого 
не винна, а особливо щодо законодавчої бази системи охоро-
ни здоров’я.

Пропозиції МОЗ: оформити свою роботу як ФОП, орен-
дувати приміщення для роботи , платити за комунальні пос-
луги, придбати собі обладнання, лікувати кожного пацієнта за 
210 гривень, які дасть держава, якщо ви доведете державним 
перевіряльникам, що лікували його правильно, за «міжнародни-
ми протоколами». Можливо, що перевіряльникам більше подо-
баються протоколи, приміром, за спеціальністю «Кардіологія»?

Думаю, чи ніхто не шукає прибиральницю у невеликий 
офіс? Маю досвід роботи: 2 роки санітаркою у стоматполі-
клініці, ніяких претензій, єдиний час, коли мене всі хвалили 
і переконували, що заслуговую більшого. Правда, я тоді була 
молодшою та не такою досвідченою…

 Олена ПИЛИПЧАК
 лікар (Київ)
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Професор Дмитро Арсено-
вич Макар, безсумнівно, 

належить до когорти тих особис-
тостей, які творять історію не 
лише львівської та галицької, а й 
всієї української медицини. Він 
народився 23 грудня 1922 року у 
селянській родині на Львівщині. 
З цієї галицької селянської роди-
ни вийшло два доктори наук, про-
фесори – брати Дмитро та Іван. 
У 1942 році Дмитро завершив 
гімназійну освіту у Дрогобичі. 
Після закінчення навчання у 
Львівському державному медич-

ному інституті до 1949 року вчився у клінічній ординатурі на 
кафедрі шпитальної хірургії ЛДМІ. 

 Власні наукові пошуки він присвятив в основному такій 
вельми актуальній проблемі Карпатського регіону, як енде-
мічний зоб та пов’язана з ним різноманітна патологія. В 1956 ро-
ці захистив кандидатську дисертацію ”Роль переливання 
крові в терапії тиреотоксикозу”, а в 1970році – докторську 
дисертацію ”До питання ґенезу, клініки, діагностики, ліку-
вання та профілактики тиреотоксичного кризу”. У 1966 році 
став доцентом кафедри шпитальної хірургії, а в 1971 році – 
професором кафедри хірургії факультету вдосконалення лі-

карів і провізорів. Починаючи від 1976 року професор Д. Ма-
кар впродовж 20 років завідував кафедрою загальної хірургії 
Львівського державного медичного інституту До сфери його 
наукових зацікавлень належали. Проблеми невідкладної аб-
домінальної та гнійної хірургії, лікування гострої та планової 
міліарної патології, гострого панкреатиту, ускладненої ви-
разкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Він 
впровадив в практичну медицину низку оригінальних методів 
лікування гострого панкреатиту, гострого ускладненого хо-
лециститу, гострої кишкової непрохідності гнійного перито-
ніту та деякої іншої гострої абдомінальної патології. Ним 
виконано близько 13 тисяч оперативних втручань при різній 
патології груднох клітки, черевної порожнини та кінцівок.

Його перу належать понад 200 наукових праць, ним зроб-
лено одинадцяти винаходів. Багато його праць опубліковано 
у закордонних журналах та збірниках. Під його керівництвом 
виконано дві докторські та сім кандидатських дисертацій. 
Його учнями були сьогодні доктори медичних наук, профе-
сори Віктор Андрющенко, який успішно очолює кафедру 
після відходу на пенсію професора Д. Макара, та Ігор Герич – 
в послужному списку якого керівництво кафедрою факуль-
тетської хірургії ЛНМУ, керівництво ДОЗ ЛОДА, головуван-
ня в УЛТ у Львові. 

З іменем професора Дмитра Макара пов’язана організація 
в 1970 році у ЛДМІ інтернатури, однієї з перших не лише в 
Україні, а й у всьому колишньому СРСР, а також налагоджен-
ня повноцінного функціонування 1000-ліжкової Львівської 
міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та ство-
рення на її базі міського гнійно- септикологічного та панкре-
атологічного центрів..

Професор Дмитро Макар був дійсним членом Наукового 
Товариства імені Шевченка, академіком Нью-Йоркської Ака-
демії наук, Української академії медичних і біологічних наук. 

Він був активним учасником відродження Українського 
лікарського товариства у Львові, багато років очолював Суд 
лікарської честі при УЛТ, що є безперечним свідченням його 
величезного авторитету і поваги, здобутої серед колег-лікарів 
та вчених університету. У 1996 році він удостоївся честі ста-
ти Почесним членом УЛТ.

 Разом із дружиною Ольгою, яка була лікарем – рентгено-
логом, започаткували чудову лікарську династію – їх син Ро-
ман продовжує наукові пошуки батька, будучи доцентом ка-
федри ендокринології, а онука Оксана – кандидат медичних 
наук, асистент кафедри сімейної медицини ЛНМУ, надзви-
чайно активний волонтер АТО, яка вже не раз побувала в 
гарячих точках теперішньої війни на Сході України. 

Професор Дмитро Макар був вельми харизматичною осо-
бистістю, бездоганним інтелігентом, інтелектуалом, чудовим 
професіоналом, рівень майстерності якого відповідав найви-
щим зразкам лікарського мистецтва не лише щодо хірургічної 
техніки та лікувальної тактики, а й щодо сповідування висо-
ких морально-етичних засад медицини. Кожен його виступ 
на наукових конференціях, засіданнях Вченої Ради, при за-
хистах дисертацій був зразком ораторської майстерності, до-
вершеної логіки та абсолютної наукової ґрунтовності. Його 
приємний баритон змушував кожного дослухатись до слів 
промовця. Він був надзвичайно доброзичливою людиною. У 
всіх, кому випало хоча раз спілкуватись із ним, залишалося 
особливе приємне відчуття. Улюбленим звертанням профе-
сора до колег було «Голубе мій!» та «Голубко моя!», яке було 
справді щирим проявом сердечного ставлення цього імпо-
зантного мужчини до оточуючих.

Українське лікарське 
товариство у Львові 

сердечно вітає з ювілеєм Анд-
рія Содомору – видатного 
українського письменника, 
перекладача, вченого, профе-
сора кафедри класичної філо-
логії Львівського національ-
ного університету імені Івана 
Франка. 

 Андрій Содомора є авто-
ром перекладів з давньо-
грецької мови творів Менанд-
ра, Арістофана, Софокла, 
Есхіла, Евріпіда; з латин-
ської – творів Горація, Овідія, 
Лукреція, Сенеки, римських 
елегійних поетів. Його перу 

належить низка прозових творів – «Жива античність», «На-
одинці зі словом», «Під чужою тінню», «Сивий вітер», «Лі-
ніями долі», «Студії одного вірша», а також поетична збірка 
«Наодинці зі Львовом». Він є членом Національної спілки 
письменників України, дійсним членом Наукового товариства 
імені Шевченка, номінований «Людиною ХХ сторіччя». Йо-
го творчість відзначена премією імені Максима Рильського, 
літературною премією імені Григорія Кочура (2010), літера-
турною нагородою Антоновичів та обласною премією імені 

 • Þâ³ëåé

«ËÞÄÈÍÀ ÕÕ ÑÒÎÐ²××ß»
Äî 80-ð³÷÷ÿ Àíäð³ÿ Ñîäîìîðè

Михайла Возняка. У 2012 році Андрій Содомора 
номінований Почесним громадянином міста Львова.

Письменник відомий як автор невеликих про-
зових творів, читаючи які, поринаємо у дивовиж-
ний світ українського слова, взнаємо звідки у про-
цесі еволюції взялася людська мова. Андрій 
Содомора відкриває ті потаємні сторони україн-

ської мови, які не помічаємо у повсякденному житті. Окрім 
Божого дару та вродженого чуття до мови, письменник здобув 
колосальний досвід у володінні українським словом, пере-
кладаючи твори античних поетів. Переклад творів давнини 
– неймовірно важка робота, складність якої пересічний читач 
не може собі навіть приблизно уявити: різноманітність ві-
ршових розмірів, складність конструкцій грецьких та латин-
ських творів – усе це Андрій Олександрович відтворює бар-
вистим українським словом, таким чином наближаючи 
далеку античність до українського читача, роблячи її справді 
живою.

Андрій Содомора стверджує, що його “жива античність” 
почалася з живої природи рідного села Вирів на Львівщині, 
де він прийшов у світ 1 грудня 1937 року. Античність без 
природи немислима, бо це живий зв’язок людини з природою. 
Якщо ми віддаляємося від античності, і взагалі від слова, – це 
тому, що ми віддаляємося від природи. Коли людина, як жи-
ва частка природи, віддаляється від неї, то її нічого доброго 
не чекає, навіть, якщо вона оточить себе неймовірними роз-
кошами. Частка, яка відривається від цілого, завжди буде 
самотньою, і шлях її буде в нікуди. Найціннішим у житті є 
слово, бо це означає зв’язок з природою.

Як і дерево, слово має свій корінь, говорить Андрій Со-
домора. Тому мусимо плекати заглиблене у наш національний 
ґрунт українське слово, щоб у часи, коли так легко знеосо-
битися, ми змогли зберегти і висоту свою, й особистість. Му-
симо дбати про діалог не тільки з іншими людьми, а й зі собою. 

«Поспішай до мене, але до себе – насамперед» – це знову ж 
спрямований до нашої доби голос античності, що закликає, 
як і гуманісти нових часів, віднайти зв’язок із власним серцем, 
отже, – з гармонійним Всесвітом. На цьому часто наголошує 
автор «Листів до Луцілія» Сенека. Дораджує своєму адреса-
тові, бо й сам так робить, обираючи собі когось із давніх 
поетів чи мислителів, спілкуючись з ним, звіряючись у най-
потаємнішому.

Таку можливість маємо й ми – спілкуватися з Андрієм 
Содоморою, унікальним майстром українського слова, щоб 
плекати у собі свою рідну мову і те глибинне і потаємне, що 
вона несе у собі.

* * * 
Почуйте, письменники Риму!
Еллади письменники, чуйте!
Крізь відстані й тисячоліття
На мові Тараса Шевченка
Звучать знову ваші слова.
На що ще наука не здатна,
То може зробити Людина,
Наділена даром від Бога.
Людина не року – століття!
Людина планети всієї –
Наш славний Андрій Содомора!
Крізь розум його і крізь серце
Вернулись в наш збурений світ
Горацій, Овідій, Лукрецій,
Софокл, Евріпід та Есхіл.
О, Музо висока і вічна!
Ти левову частку безсмертя,
Натхнення, майстерності, слави
Далеких поетів античних
Йому положила до ніг!

Зеновій Масний 

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè: ïîñòàò³

ÑÂÎª ÆÈÒÒß Â²Í Â²ÄÄÀÂ ÌÅÄÈÖÈÍ²
Äî 95-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ïðîôåñîðà Äìèòðà Ìàêàðà

З улюбленими  онуками (з сімейного архіву Р. Макара)

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÌÅÄÈÊÎ-
ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÈÉ 
ÔÎÐÓÌ

7 грудня 2017 року у приміщенні Музею історії медицини 
Галичини ім. Мар’яна Панчишина відбувся міжнародний ме-
дико-криміналістичний форум під гаслом «Степан Гик – лікар 
та правознавець». У ньому прийняла участь старша дочка 
Степана Гика доктор Наталя Козак-Гик – член Американської 
академії сімейних лікарів, член УЛТПА, доктор Степан-Пав-
ло Козак, приватний лікар, викладач Південно-Іллінойського 
університету та магістер права Університету Денвера Марія 
Кецала (внучка Степана Гика). Перед початком засідання за-
океанські гості з великим зацікавленням відбули екскурсію 
музеєм, яку для них провів директор музею пан О. Канчалаба.

Власна інформація

 Як багаторічний завідувач кафедри загальної хірургії він 
доклався до розвитку вищої медичної школи на Галичині. 
Всю глибину своїх знань, всю теплоту свого серця і найкращі 
пориви душі він щедро передав багатьом поколінням студен-
тів, які стали відомими спеціалістами, вченими, педагогами. 
Свої роздуми та знання , сфокусовані крізь призму півсторіч-
ного особистого досвіду фахівця та високий науковий інтелект 
Дмитро Арсенович виклав у багатьох своїх працях,зокрема 
у такій ексклюзивній книзі як «Догляд за хворими в хірургіч-
ній клініці: роздум хірурга, педагога, науковця» (2002 рік), 
Ця книга присвячена проблемам гіпургії – догляду за хірур-
гічними хворими, особливо вельми важливим етичним та 
деонтологічним проблемам. 

Професор Дмитро Макар відійшов у вічність на 82 році 
життя 8 грудня 2004 року, похований на Янівському цвинтарі 
у Львові. За свою подвижницьку працю не отримав від дер-
жави жодної урядової нагороди, але залишив по собі добру 
пам’ять як український лікар-патріот, який все своє життя 
безкорисливо та щедро віддав медицині, поверненню здоров’я 
та життя тисячам як своїх пацієнтів, так і пацієнтів прекрас-
но підготовлених ним численних лікарів-практиків та учнів-
науковців.

 Зеновій МАСНИЙ, Любов НЕЙ-ГОЦКО

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÊÎËÈ ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÞÒÜ 
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÎÞ 
ÆÈÒÒß

На листопадовій позачерговій сесії Львівської обласної 
ради депутати відмовилися надати 14 млн. гривень 

на закупівлю додатково 9 карет швидкої допомоги, що і на-
далі робитиме нереальною оперативну доставку хворих до 
лікарень Львівщини, оскільки кількість цих машин в області 
є критично малою. У бюджеті поточного року на карети швидкої 
медичної допомоги заклали лише 4 млн. гривень, але вдало-
ся домогтися виділення додатково ще 3 млн.грн. Нагадаємо,що 
вартість одної карети 1,5 млн. грн., а реанімобіля – 3 млн. грн. 
Зекономлені на медицині кошти скеровано на ремонт доріг 
додатково до вже виділених для цього 180 млн. грн.

Власна інформація 
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 • Ïàì’ÿòàéìî ñâîþ ³ñòîð³þ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÏÀÒÐ²ÎÒÈ-ÌÅÄÈÊÈ Â ÎÓÍ ÒÀ ÓÏÀ
(Закінчення. Початок у №11 за 2017 рік)

У процесі систематизації свідчень наявних у «Справі 
Нечая (Нечаєва) Владислава Станіславовича», з’ясува-

лось, що у патріотичному русі на терені військового округу 
«Умань» (УПА-Південь) діяло багато медиків. Слідча справа 
зберегла імена справді українських медиків- патріотів. Подає-
мо відомості про них у дослівному перекладі з російської мови.

Коваль Петро Савович, 1921р.н., відмінник школи, колиш-
ній учень Межиріцької аґрошколи-технікуму (1942-1943), член 
ОУН, освіта незакінчена вища, на час арешту проживав у 
м.Вінниці, студент другого курсу Вінницького медичного ін-
ституту. Арештований 2.11.1947 р. УМҐБ Одеської області. 
Проживаючи на окупованій німцями території, в різний час 
працював секретарем сільуправи і аґрономом; у квітні 1943, 
навчаючись у Межиріцькій аґрошколі, на пропозицію члена 
Орґанізації українських націоналістів Остапа Чорнобая на 
псевдо «Хмара» вступив до ОУН, отримавши псевдо «Сірко» 
або «Зелений», перебував на зв’язку у одного з провідників 
ОУН Коваля Андрія Петровича на псевдо «Голуб». Надавав 
хату свого батька під явкову квартиру, де проходили зустрічі 
членів ОУН з референтом крайового проводу ОУН «Байдою» 
і керівником загону Української повстанської армії на псевдо 
«Чорнота» та іншими членами ОУН. Читав націоналістичну 
антирадянську літературу, вивчав методи конспірації і бороть-
би проти радянської влади за створення самостійної України. 
Разом з батьком забезпечував житлом і харчуванням учасни-
ків і керівників ОУН-УПА; у грудні 1943-го переховував по-
раненого члена ОУН-УПА на псевдо «Грицай», надавав йому 
медичну допомогу. Разом з іншими членами ОУН збирав і 
відправляв зброю і продукти харчування до загонів УПА. У 
1946 році демобілізувався з армії і вступив за фіктивними 
документами на навчання до Вінницького медичного інсти-
туту, але підтримував зв’язок з членом ОУН Масним та ін-
шими. Зберігав при собі антирадянську літературу та шифр 
для таємного листування, який особисто сам склав. Засудже-
ний 2.3.1948 р. трибуналом Одеського військового округу до 
25 років ув’язнення з позбавленням громадянських прав на 
5 років та конфіскацією майна. Верховним судом СРСР 
27.2.1956 міру покарання зменшено до 5 років неволі, з-під 
варти звільнений 19.4.1956 р. Реабілітований 18.10.1993 року.

Короп Карпо Іванович, 1922р.н., освіта середня спеціаль-
на (Первомайський медичний технікум), на час арешту про-
живав у м.Вінниці, студент другого курсу Вінницького ме-
дичного інституту, з селян-бідняків. Арештований 2.11.1947 
УМҐБ Одеської області. Знаходячись у навчальному баталь-
йоні Червоної армії, у серпні 1941 року в районі Дніпропе-
тровська був захоплений у полон німцями. Повернувшись у 
село Розділ, з березня 1942-го працював фельдшером сільської 
лікарні, згодом у німецькій сільгоспкомендатурі обліковцем 
по заготівлі молока. У березні 1943 року за пропозицією одно-
го з керівників Орґанізації українських націоналістів «Голу-
ба» вступив до ОУН, отримавши псевдо «Бідний». Неодно-
разово в хаті членів ОУН Сави і Петра Ковалів брав участь у 
нелегальних зборах, вивчав антирадянську літературу, мето-
ди конспірації і боротьби проти радянської держави. З на-
ближенням фронту в погребі своєї хати обладнав сховище для 
переховування членів ОУН; надавав медичну допомогу по-
раненому члену ОУН-УПА на псевдо «Грицай»; збирав і від-
правляв зброю і продукти харчування в загін УПА «Сталево-
го». Засуджений 02.03.1948 трибуналом Одеського 
військового округу до 15 років ув’язнення з позбавленням 
громадянських прав на 5 років та конфіскацією майна. Верхо-
вним судом СРСР 27.02.1956 р. міру покарання зменшено до 
5 років неволі Магаданським обласним судом 08.09.1954 з-під 
варти звільнений як інвалід. Реабілітований 18.10.1993. 

Лисенко Іван Іванович, близько 1917р.н., уродженець, за 
одними даними Дніпропетровської області, за іншими с.Ада-
мівка Кіровоградської області або Чигиринського р-ну Черка-
ської області, українець, у початковий період окупації мешкав 
у Дніпропетровську, по вул.Банна №9, студент V курсу Дніп-
ропетровського медінституту, активний член ОУН. За слідчою 
інформацією Управління 2-Н МҐБ УРСР за листопад 1947 
року він був керівником Дніпропетровського міського, а з 
осені 1943 року – обласного Проводів ОУН. Мав псевда (клич-
ки) «Байда» та «Тарасевич». Восени 1943 року, перед вступом 
Червоної армії в Дніпропетровськ, Лисенко був скерований 
ОУН-б у Голованівський район (тоді Одеської області). На 
великій Уманщині провідник Грушківського, Голованівського 
і Підвисіцького р-нів і Джулинського р-ну Вінницької облас-
ті. Після відходу німців з України Лисенко був у с.Оксанина 
(тоді Бабанського району Київської області), де з допомогою 
учасника ОУН Губаря (арештований УМҐБ Київської області) 
придбав фіктивні документи і виїхав до себе на батьківщину 
в с.Адамівку Кіровоградської області, звідки зник у невідо-
мому напрямку. Був оголошений у всесоюзний розшук. У 1945 
році уникнувши арешту, виїхав до Азербайджану. На підста-
ві оперативної розробки родичів Івана Лисенка, які мешкали 
в Дніпропетровській, Кіровоградській та Одеській областях, 
були добуті дані, що він переховується в м.Баку. Внаслідок 
розробки господаря його квартири та інших зв’язків І.І.Лисенка 
в Баку емгебісти з’ясували, що він вибув у Худатський чи Сіа-
занський район Азербайджанської ССР. Наприкінці листопада 
1947 року Іван Іванович Лисенко був арештований емґебіс-
тами. Після засудження опинився в таборі. Помер 1996 року. 

Масний Олександр Іванович, 1923р.н., с.Троянка (тепер 
Кіровоградської області), українець, фельдшер за словами 
Нечая В.С., на момент арешту освіта незакінчена вища, про-
живав у Чернівцях, студент медінституту. Арештований 
26.2.1948 УМГБ Чернівецької області. У липні 1942 як вояк 
Червоної армії виходив з німецького оточення в районі м. Ка-
лач Сталінґрадської області, був тяжко поранений, потрапив 
у полон. Повернувся в рідне село, працював їздовим в аґрош-
колі с.Лебединка, був членом ОУН, озброєним особистою 
зброєю: пістолетом чи наганом. Коли забирали на роботи в 
Німеччину, сім разів тікав з німецьких ешелонів. У лютому 

1944 року ще воював у загоні УПА під командуванням «Чор-
ноти», який у грудні 1943 перебував в аґрономічній школі. У 
складі цього загону Масний брав участь у боях проти німець-
ких загонів жандармерії та поліцаїв і проти червоних парти-
занів у районі міста Умань. Двічі в цьому загоні бачився з 
Хоменком, який приходив до командира загону «Чорноти». 
Коли Червона армія звільнила Голованівський район від нім-
ців, Олександр Масний разом із Яковом Підлубним радянською 
владою був мобілізований та направлений на фронт у 110 
дивізію. Із березня 1944 по грудень 1945 знову служив у Ра-
дянській армії, брав участь у боях до завершення війни з нім-
цями та японцями, був тричі поранений, нагороджений орде-
ном “Червона зірка” та медалями. У 1947 вимушений по 
справі Лебединки переїхати з м.Вінниці, де він навчався в 
медінституті, до м.Чернівців, листувався з членом ОУН Яко-
вом Підлубним, який переховувався в Іркутську. Звинувачу-
вався у членстві в ОУН та УПА, розповсюдженні націоналіс-
тичної літератури та аґітації за вступ до загонів УПА. 
За суджений 16.7.1948 р.трибуналом Одеського військового 
округу до 15 років ув’язнення з позбавленням прав на 5 років 
та конфіскацією майна. Реабілітований 29.7.1994.

Ось розповідь про долю ще одного патріота – Нечая Вла-
дислава Станіславовича . Народився 14/15 лютого 1926 року 
у м.Підвисоке Підвисіцького району Уманського округу Ки-
ївської ґубернії в родині уродженця м.Тернополя, колишньо-
го українського січового стрільця (УСС) з Галицького полку, 
який прийшов на допомогу Петлюрі і воював за Українську 
Народну Республіку (УНР), Станіслава Михайловича Нечая 
та його дружини Дімни (Домнікії, Домініки) Нечай (Нечайки) – 
доньки Підвисіцького волосного писаря Уманського повіту 
Київської ґубернії Затхія Єлисея (Ялисея) Павловича. У 1938 
році 12-річний Владислав залишився без батька, якого, як 
колишнього петлюрівця, репресували та розстріляли в Уман-
ській тюрмі 5 травня на 120 роковини від уродин Карла Маркса 
червоні сталінські кати. Із серпня 1942 року В.Нечай – студент 
Уманського Фельдшерсько-Акушерського технікуму (восени 
цей технікум німцями був закритий і почалась відправка мо-
лоді до Німеччини). За даними книг Б.Д.Чорномаза „Діяльність 
національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941-1945 
роках” (Умань, 2002) та С.В.Піддубного «Голованівщина: від 
Трипілля до сьогодення» (Голованівськ-Кіровоград, 2008), 
„Здобудеш Українську державу або загинеш у боротьбі за неї”, 
Владислав Нечай – член ОУН з 1942 року, псевдо „Тополя”, 
навчався у Межирічці і Лебединці, там пройшов підготовку до 
вступу в ОУН, де його готував директор школи Хоменко Фе-
дір Пилипович. Після цього він передав В.Нечая в підпоряд-
кування «Чорноті». У 1943 році Владислав Нечай отримав пов-
новаження районного провідника ОУН Підвисіцького району 
(повідомила про нього учасниця підпілля Марія Тютюнник, 
а також в архіві Чорномаза Б.Д. є аудіозапис інтерв’ю Нечая В.С. 
з цього приводу). Галушко Анатолій Андрійович, 1926 р.н., 
колишній учень Межирічківської сільсько-господарської шко-
ли, тодішній мешканець с.Троянка, Голованівського району, 
Кіровоградської області у своїй статті «Межиріцька агрошко-
ла – розсадник українського націоналізму в період німецької 
окупації». (Персонал+ №24, 24-30 червня 2008 р.) згадує: «Нечай 
мешкав в одній кімнаті зі мною, дуже гарно малював, був 
старший і вирізнявся освіченістю. ... Він багато говорив про 
патріотизм, любов до України. Від нього я вперше почув думку 
про самостійність України, що він противник і німців, і ко-
муністів.». Чорнобай Остап Павлович на допиті 8 серпня 1944 го-
ворив (переклад – С.Н.): «У побуту перебування технікуму в 
с. Межирічка, Голованівського району я знав, що в ОУН’івську 
орґанізацію (входять – С.Н.) наступні студенти: Нечай (ім’я 
та по-батькові не знаю) із с.Підвисоке Кіровоградської об-
ласті. ...». Ніна Вареник 21 серпня 1944р. під час допиту на 
прохання «Назовите всех известных Вам членов ОУН и участ-
ников отряда УПА «Сталевого»», відповіла (переклад – С.Н.): 

«Нечай Владислав, раніше проживав у с.Підвисоке Підви-
сіцького району; Поліщук Поліна, раніше проживала в с.Під-
високе Підвисіцького району. Практичної діяльності в ОУН 
персонально кожного не знаю...». Підлубний Яків Григорович 
на допиті в м.Іркутську 22 липня 1948 року розповів: (пере-
клад – С.Н.) «Мені відомі ще наступні члени ОУН, про котрих 
я показав на попередніх допитах: 1.Хоменко Федір Пилипович 
... 2.Нечай Владислав /по-батькові мені не відомо/, 1926р. на-
родження, мешкав у м.Підвисоке, Підвисіцького (в ориґіналі – 
Подвысоковского) району, Кіровоградської області... Нечай 
часто хвалився своєю мужністю та відданістю ОУН. ... Зов-
нішні прикмети Нечая: вище середнього зросту, худорлявий, 
смаглявий, волосся темнорусяве. 3.«Байда» ...». Згідно «Справи 
Нечая (Нечаєва) Владислава Станіславовича» додатково відо-
мо: (мовою російського ориґіналу зі збереженням усіх помилок 
безграмотних слідчих з метою донести автентичність до-
кументів) «Постановление /На арест/ 1949 года января 28 
с.Подвысокое. Я, начальник Подвысоцкого РО.МГБ Кирово-
градской области лейтенант Булатов, рассмотрев поступившие 
материалы о преступной деятельности: Нечай Владислав 
Станиславовича 1926 года рождения, уроженец с.Подвысокого 
Подвысоцкого района Кировоградской области, б/партийный, 
украинец, гражданин СССР, образование неполносреднее, 
нашел, что Нечай В.С. в период немецкой оккупации нахо-
дился на учебе в Межыричской, а затем в Лебединской агро-
школе. Находясь на учебе, НЕЧАЙ вступил в контреволюци-
онную организацию украинских националистов /ОУН/. Как 
член ОУН участвовал в сборищах националистов и читал 
националистическую литературу. ... постановил: Нечай Вла-
дислава Станиславовича, проживающего в с.Подвысоком 
Подвысоцкого района Кировоградской области, подвергнуть 
аресту и обыску». «Протокол обыска 28 января 1949г. с.Под-
высокое. Я, о/уполномоченный Подвысоцкого РО МГБ мл.
лейтенант Сапрыкин на основании ордера № (? – С.Н.) от 
(? – С.Н.) января 1949г. в присутствии понятых Затхей Домной 
Петровной и Кондратенко Ивана Афанасьевича жителей с. Под-
высокого произвел обыск в квартире у жителя с.Подвысокое 
Нечай Владислава Станиславовича. На основании ордера (? – 
С.Н.) задержан Нечай Владислав Станиславович. При обыске 
были изъяты следующие вещи: 1.Паспорт серии II-ЮК за 
№508440 на имя Нечай В.С. – один. 2.Свидетельство об осво-
бождении от воинской повинности №51 на имя Нечай В.С. 
3. Медаль «За победу над Германией» – одна. 4.Удостоверение 
к медали за Ш№0189554. 5.Залікова книжка Межирічской 
сільсько-господарськой школы (так в ориґіналі – С.Н.) – одна 
на имя Нечай Владислава Ст. 6.Комсомольский билет №16606846. 
... Понятые 1./ЗАТХЕЙ/. 2.(? – С.Н.)». 31 березня того ж 1949 
року Владислав НЕЧАЙ в Кіровограді був засуджений на 25 
років таборів у Джезказґан будувати Байконур (казах.: Байко-
нир). Відсидівши років 7, дякуючи смерті Сталіна, у Хрущов-
ську «відлигу» був звільнений. Повернувшись із Казахстану 
в Україну, він 1958 року вступив до Вінницького медичного 
інституту. Але, навіть попри те, що там у документах він про-
ходив як «Нечаев» (проте російською розмовляв поганенько), 
його, очевидно, навівши за кілька місяців відповідні довідки 
про його ОУНівське минуле, відрахували на першій же зимо-
вій сесії 1959 року, поставивши на іспиті «История КПСС» 
«незадовільно», і сказали при цьому: «историю КПСС ты не 
сдашь никогда!». І це при тому, що в Атестаті зрілості у ньо-
го майже все було на «відмінно». Ледве влаштувавшись на 
роботу водієм у місті Умані, він, здобувши пізніше техноло-
ґічну освіту, допрацювався перед пенсією до посади інжене-
ра-технолоґа та начальника виробництва. Але все-таки вважав 
своє життя покаліченим московською комуністичною владою. 
Не любив одягати совітські медалі навіть на 9 травня, нази-
ваючи їх «бляшками». Зустрічаючись зі своїм старим другом 
Віктором Вовченком із Кам’янечого, спочатку наввипередки 
декламували Тараса Шевченка, а потім потайки говорили: 
«коли прийдуть наші!..». Після 1991 року, коли Україна втре-
тє за те криваве минуле XX століття проголосила свою Неза-
лежність, він повернув собі родинне прізвище Нечай.

 Станіслав НЕЧАЙ (м.Київ)

У багатьох клінічних дослідженнях доведено здатність 
мікробіоти кишківника виконувати імунну функцію. 

Це, зокрема, індукція синтезу імуноглобулінів, лізоциму, ін-
терферону, стимуляція фагоцитозу, системи локального іму-
нітету, регуляція неспецифічного і специфічного клітинного 
та гуморального імунітету, вплив на систему цитокінів. Також 
треба пам’ятати, що однією з умов реалізації ефективної імун-
ної відповіді стосовно різних патогенів є надходження в ор-
ганізм достатньої кількості життєвоважливих вітамінів і мі-
нералів.

Вугрова хвороба, акне, стрептодермія, оніхомікоз та інші 
види мікозів, оперізуючий герпес, неспецифічні вагініти – 
часті нозології у практиці лікаря-дерматолога. Затяжний, ре-
цидивуючий перебіг цих захворювань може бути клінічною 
ознакою інфекційного синдрому вторинної імунної недостат-
ності. Для таких хворих, з метою прискорення одужання, та 
досягнення стійкої ремісії або клінічного одужання, доцільним 
є включення до стандартних схем терапії імуномодуляторів.

Прикладом успішної роботи із створення комплексного 
засобу, що складається з пробіотичних штамів мікроорганіз-
мів, вітамінів та мікроелементів, в якому враховані всі ви-
щеперелічені аспекти, може служити розробка компанією 
Merck KGaA (Німеччина) комплексу Біон® 3, що включає в 
себе ексклюзивну комбінацію трьох ретельно підібраних шта-
мів симбіонтних бактерій людського походження: Lactobacillus 
gasseri PA 16/8, Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5 та Bifi dobac-
terium longum SP 07/3 (Tribion Harmonis emoji-8482), комплекс 
вітамінів та мінералів. Важливо, що всі пробіотичні штами 
включені в міжнародний класифікатор мікробіологічних куль-
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тур, визнані безпечними FS FDA та мають статус GRAS (Gene-
rally recognized as safe), а характеристики штамів описані в 
керівництві Європейської організації по контролю за харчо-
вими продуктами. 12 вітамінів і 10 мікроелементів, що входять 
до складу Біон 3 - необхідні для повноцінного функціонуван-
ня імунної системи. При цьому дозування кожного з компо-
нентів наближено до європейських рекомендацій і становить 
біля 50-80% добової норми, що виключає передозування ак-
тивних речовин даного засобу

Важливою характеристикою Біон® 3 є запатентована тех-
нологія таблетування: оригінальна тришарова таблетка, в який 
всі активні компоненти містяться в різних шарах, вкрита захис-
ною оболонкою, яка гарантує доставку пробіотичних культур 
в нижні відділи ШКТ живими і високу біодоступність інших 
компонентів, що входять до його складу. Завдяки зазначеним 
властивостям Біон® 3 добре зарекомендував себе не тільки як 
засіб для підтримки здорового балансу мікробіоти ШКТ, але 
і як імуномодулятор з клінічно і лабораторно доведеною ефек-
тивністю.

Крім того, доцільно для місцевого застосування при дер-
матозах використовувати крем «ДЕКСПАН ПЛЮС», який 
містить комбінацію декспантенолу, алантоїну та олії ши, які 
стимулюють відновлення шкіри та синтез колагену. Ефектив-
но пригнічує гістамін-індуковану шкірну реакцію антигіста-
мінний препарат 2-го покоління «Цетрин». 

За матеріалами: https://d-l.com.ua/ua-issue-article-437, 
https://kiai.com.ua/ua-issue-article-1356/Mozhlivi-shlyahi-
korekciyi-porushen-pri-nespecifi chnih-vulvovaginitah, http://www.
vitapol.com.ua/user_fi les/pdfs/uzdvk/uzd60iujdvci1-16i08.pdf.
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1-2 грудня 2017 року у Львівському Військово-медичному 
клінічному центрі у Державної прикордонної служби України 
проведена науково-практична конференція «Медичне забез-
печення антитерористичної операції: організаційні та медико-
соціальні аспекти». 

Проведення конференції співпало з святкуванням 78-ї 
річниці Військово-медичного клінічного центрі Державної 
прикордонної служби України, який вже традиційно відзна-
чають 1 грудня. 

Вже 78 років на варті здоров’я захисників кордону дер-
жави стоїть лікувальний заклад. Спочатку як лазарет Львів-
ського прикордонного округу, в подальшому – як окружний 
госпіталь Прикордонних військ. З 2006 року йому надано 
статус клінічного лікувально-профілактичного закладу, а з 
2017 року – реорганізовано у Військово-медичний клінічний 
центр Державної прикордонної служби України. Заклад є ре-

гіональним центром усієї захід-
ної ділянки державного кордону 
України і у зоні своєї відпові-
дальності охоплює 7 областей.

Начальником Військово-ме-
дичного клінічного центру Дер-
жавної прикордонної служби 
України є полковник медичної 
служби Андрій Іващенко, під 
керівництвом якого центр здобув 
доброї слави в Україні та за її 
межами. 

Сьогодні важливість діяль-
ності такого медичного закладу особливо актуальна, зважа-
ючи на бойові дії на Донбасі. У центрі з моменту початку 
війни на сході України проліковано понад 2000 військовос-

лужбовців – учасників бойо-
вих дій у зоні АТО. 17 вій-
ськовослужбовців Військово-
медичного клінічного центру 
брали участь в АТО у складі 
мотоманеврових груп, опера-
тивно-бойових застав та мо-

більних підрозділів прикордонної служби.
Вже 10 років львівські лікарі-прикордонники регулярно 

приймають участь у міжнародних змаганнях з медичного ря-
тівництва як в Україні, так і в країнах Європи. За цей час окрім 
великої кількості нагород, отримано величезний досвід, який 
передають лікарям та середньому медичному персоналу цент-
ру та військових частин.

Метою конференції було ознайомлення з сучасним станом 
лікувально-діагностичного процесу у нашому Військово-ме-
дичному клінічному центрі, вивчення медичним персоналом 
Західного регіонального управління ДПС України теоретич-
них напрацювань та практичних навичок медичних служб 
силових структур та працівників кафедр Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького, 
а також організація взаємодії служб охорони здоров’я силових 
структур України (Міністерства оборони України, Міністер-
ства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України) при виконанні бо-
йових завдань. 

У доповідях професорсько-викладацького складу ЛНМУ 
імені Данила Галицького, провідних спеціалістів управління 
охорони здоров’я та військово-медичних клінічних центрів 
Державної прикордонної служби України відображено акту-
альні проблеми медичного забезпечення та поширену пато-
логію як в зоні проведення АТО, так і після повернення з неї 
та екстремальних ситуаціях в умовах мирного часу. 

Після урочистого мітингу з нагоди 78-ї річниці було про-
ведено показове учбове заняття з тактичної медицини: «Ор-
ганізація надання медичної допомоги на полі бою». 

Для гостей свята організовано екскурсію по Військово-
медичному клінічному центрі «Минуле та сучасне». Екскур-
совод та краєзнавець Тетяна Цюлюпа ознайомила гостей 

свята з історією Дому здоров’я доктора Казимира Солецько-
го, в будинку якого на даний час функціонує центр. 

Минають роки, змінюється колектив центру, але завдання 
залишаються незмінними – стояти на сторожі життя і здоров’я, 
робити все можливе для найшвидшого одужання і повернен-
ня в стрій захисників Батьківщини.

Роман ІВАНЦІВ

На кафедрі хірургії №2 ЛНМУ імені Данила Галиць-
кого кардіохірург Тарас Рудик разом з командою 

львівських колег вперше у Львові виконали операцію на сер-
ці через мініінвазивний доступ за методикою, яка абсолютно 
відповідає європейським стандартам: від розрізу та застосу-
вання відповідного інструментарію, до технології підключен-
ня штучного кровообігу та застосування вуглекислого газу. 
Молодій пацієнтці було зроблено пластику дефекту міжпе-
редсердної перетинки. 

Команда львівських хірургів, анестезіологів, перфузіоло-
гів та кардіологів стажувалася у Польщі в одній із клінік PAKS 
(Польсько-Американські клініки серця). Спеціалісти зі Льво-
ва навчалися під керівництвом Вітольда Гербера, який є одним 
із лідерів мініінвазивної кардіохірургії у Східній Європі, учнем 
професора Мора (Німечина). Навчання тривало понад півто-
ра року.

 «Багато молодих пацієнтів до останнього відмовляються 
від необхідних їм операцій на серці, які сьогодні виконують-
ся класичним способом розкриття грудної клітки. Причинами 
зволікань є бажання уникнути шрамів, які залишають знак на 
все життя, та тривала реабілітація у зв’язку із інтраоперацій-
ною травмою» – каже Тарас Рудик.

Щороку від серцево-судинних захворювань в Україні по-
мирає понад 400 тисяч людей. Операції на серці проводять 
лише трохи більше ніж 12% із тих, хто їх потребує. Полови-
на з усіх хвороб серця припадає на ішемічну хворобу (стено-
кардія, передінфарктні стани, інфаркти). Серед органічних 
захворювань серцево-судинної системи набуті вади серця 
становлять 25% і посідають 3 місце після ішемічної хвороби 
серця та гіпертонічної хвороби. Найчастіше вражається мі-
тральний клапан. Також досить поширеною є одна із вродже-
них вад – дефект міжпередсердної перетинки. Майже 25% 
усіх людей мають її незарощення, що може не проявлятись 
та не турбувати до зрілого віку. Усі ці патології у цивілізова-
ному світі найчастіше вдається ліквідувати мініінвазивним 
методом.

Доктор Вітольд Гербер спостерігав за роботою своїх ви-
хованців у львівській операційній: «Сьогодні оперував мій 

учень – Тарас Рудик, завдяки якому я свого часу познайомився 
з Львівською школою кардіохірургії. Ми бачимо, що україн-
ські кардіохірурги мають бажання розвиватися, і, одночасно, 
передавати свої знання колегам. Володіння європейськими 
технологіями дозволить львівській школі кардіохірургії про-
довжити свій розвиток, а з таким ентузіазмом, який зараз я 
бачу у свого учня, можливо, незабаром європейці приїдуть 
вчитися та оперуватися і у вас».

Сучасна мініінвазивна кардіохірургічна методика, якої 
українські медики навчалися у польських колег, дає можливість 
виконати операцію із значно меншою травмою та, відповідно, 
суттєво скоротити терміни реабілітації. А спеціальний інстру-
ментарій полегшує роботу хірургу-оператору, що знижує у 
лікаря рівень стресу при виконанні складних мініінвазивних 
маніпуляцій. 

Після проведеної операції польські та українські хірурги 
поділилися досвідом операційних втручань через мініінва-
зивний доступ на конференції «Сучасне ведення пацієнтів із 
серцевою недостатністю», куди з’їхалися понад 60 кардіоло-
гів Західної України. Ця подія дала можливість перейняти в 
іноземних спеціалістів бачення, підходи та знання у площині 
мініінвазивних втручань на серці, адже в Україні бракує фа-
хівців, які мають відповідні навички та інструментарій. 

Власна інформація

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÓÍ²ÊÀËÜÍÀ ÎÏÅÐÀÖ²ß 
ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÕ 
ÊÀÐÄ²ÎÕ²ÐÓÐÃ²Â

У кардіохірургічному 
відділі Львівської об-

ласної клінічної лікарні впро-
довж року виконують біля 100 
операцій із пластики або про-
тезування мітрального клапана. 
До цього часу такі операції ви-
конували класичним травма-
тичним методом - для забезпе-
чення доступу до серця 
пацієнта йому робили розріз 
грудини на 20 см, який загою-
вався до півтора місяця. В ре-
зультаті виникав доволі неестетичний рубець. Водночас були 
можливими ускладнення – розвиток запалення, утруднене 
дихання тощо. Тепер не лише у світі, а й у Києві такі кардіо-
хірургічні втручання роблять як малоінвазивні операції.

 Нещодавно вперше в Західній Україні така операція була 
виконана львівським спеціалістами, які стажувались у Німеч-
чині та Польщі. 55-річній пацієнтці лікарі дісталися до серця 
через розріз між ребрами довжиною всього 8 см без травму-
вання грудини і встановили механічний клапан. Після такого 
малоінвазивного втручання хвора пробула в реанімації лише 
один день, а на четвертий день її вже можна було виписувати. 
Як сказав керівник бригади медиків, які виконували цю опе-
рацію, професор Любомир Кулик (на фото), надалі розрізи 
планують робити ще меншими – до 3-4 см.

Таку унікальну операцію виконали кардіохірурги Ігор Про-
цик, Дмитро Бешлей та Станіслав Пащенко, перфузіолог Та-
рас Фіалка та анестезіолог Мар’яна Лисько.

Власна інформація

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÂÏÅÐØÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ Ì²Í²²ÍÂÀÇÈÂÍÓ ÎÏÅÐÀÖ²Þ 
ÍÀ ÑÅÐÖ² ÇÀ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌÈ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Здійснити передплату можна 

у кожному відділенні «Укрпошти» 
на будь-який термін. 

Передплатний індекс 30053. 
Матеріали до друку 
просимо висилати 

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

доценту Зеновію Масному 
(+380502218358).

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ² ÆÈÒÒß ÒÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß 
ÇÀÕÈÑÍÈÊ²Â ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÈ

Андрій Іващенко

На захисті прав медиків
Комісія з питань соціального та юридич-

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

Для довідок та попереднього запису звер-
татись за телефонами 

096-569-14 -57 та (032) 270 -25 -79
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• Редакція зберігає за собою право 
скорочення і ре да гування тексту

• Відповідальність за достеменність 
інформації несе автор

• Публікації можуть містити думки, що не 
збігаються з позицією редакції

• При використанні матеріалів газети 
«Народне здоров’я» посилання 
обов’язкове

Українське лікарське товариство у Львові висловлює 
глибокі співчуття відомому членові товариства 

ДЗВЕНИСЛАВІ ЧАЙКІВСЬКІЙ 
з приводу відходу у вічність її матері.

 Дорога Колего! Сумуємо разом із Вами 
і розділяємо горе Вашої родини.

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!

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

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

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

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

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

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

28 СІЧНЯ – 4 ЛЮТОГО 2018 РОКУ
ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лення та роботою клініки, відвідування операційного 
блоку;

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

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

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

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

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

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

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

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

Крайній термін подання документів – 
5 січня 2018 року! 

(або раніше в разі повного набору групи)

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

ÃÐÓÄÅÍÜ

Відомості про вказані дати ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

01 – Всесвітній день боротьби із ВІЛ/СНІД
03 – Міжнародний день людей з фізичними 

вадами

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, незважаю-
чи 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/

ËßÏÈ ÅÑÊÓËÀÏ²Â

²ç àíàë³çó ðîáîòè «øâèäêî¿ äîïîìîãè»: «×èì ï³çí³-
øå ïðè¿æäæàº øâèäêà, òèì òî÷í³øèé ä³àãíîç».

* * *
Çàâåðøóþ÷è äîâãó ëåêö³þ ïðî äîñÿãíåííÿ îíêîëîã³¿, 

ïðîôåñîð ï³äêðåñëèâ, ùî íàéêðàùèé ë³ê – öå íàä³ÿ.

* * *
Äîñâ³ä÷åíèé õ³ðóðã â÷èòü ìîëîäèõ êîëåã: «Òå, ùî 

îïåðàö³þ ìîæíà çðîáèòè íå îçíà÷àº, ùî ¿¿ ïîòð³áíî ðî-
áèòè!».

* * *
Ôåëüäøåð ïèøå â ³ñòîð³¿ õâîðîáè: «…ïåðåïî¿ â ñåðö³.

* * *
«Íåäîñòàòí³ñòü îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó».

* * *
Åï³êð³ç: «Ïàö³ºíò â³ä âñêðèòòÿ â³äìîâèâñÿ».

* * *
Ïóëüñ – öå ñåðöå, ÿêå ïðàöþº íà ïåðèôåð³¿ (³ç â³ä-

ïîâ³ä³ ñòóäåíòà 3 êóðñó).

* * *
Â äîâ³äö³ ïðî ñìåðòü ó ãðàô³ «Ïðè÷èíà ñìåðò³» ë³êàð 

çàïèñàâ ñâîº ïð³çâèùå…

* * *
Íà ëåêö³¿ ïî àíàòîì³¿ ïðîôåñîð, ïîêàçóþ÷è ÷åðåï 

ìàâïè, ñêàçàâ: «Òàêèõ ÷åðåï³â º ëèøå äâà – îäèí â ìó-
çå¿, à äðóãèé ó ìåíå».

* * *
Ïðîêòîëîã äî ïàö³ºíòà: «Çí³ìàéòå øòàíè – áóäåìî 

çíàéîìèòèñü».
Ç³áðàëà ä-ð Ë.Ãîöêî-Íåé
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