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У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2, 3 – На допомогу 
практичному лікарю

4 – Наука – практичній 
медицині

5 – Лікарі, насамперед – 
люди! 

6 – Він був першим 
міністром охорони 
здоров’я.

8 – Запрошуємо 
до Франції

«ÓÊÐÀ¯ÍÀ   ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß   Ç  ÒÅÁÅ!»
Â’ÿ÷åñëàâ ×ÎÐÍÎÂ²Ë 

 • Àêòóàëüíà öèòàòà
«Нинішні “скоробагатьки” в Україні переважно є 

біднішими – і духовно, і культурно – за жебраків. Ця 
духовна убогість, тобто віддаленість сильних цього 
світу від Бога, нерідко спричиняє соціальну неспра-
ведливість, згубне використання влади, корупцію та 
зловживання ресурсами, даними для загального 
блага. Потрібна переміна людського серця, яке б 
допустило до себе Боже світло…».

Патріарх СВЯТОСЛАВ, глава УГКЦ

(Закінчення на стор. 2)

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ УЛТ У ЛЬВОВІ
24 лютого 2018 року відбудеться щорічна 

звітна конференція УЛТ у Львові.
Засідання розпочнеться о 10 годині 

у актовій залі Львівського національного 
медичного університету імені Данила 

Галицького за адресою: вул. Шимзерів, 2
(кінець вулиці Пекарської).

Впродовж останніх де-
сятиліть питання са-

морегулювання (самовряду-
вання) в охороні здоров’я та 
інших царинах опинилися у 
фокусі уваги українських нау-
ковців та законотворців. У 
пригоді став і багаторічний 
зарубіжний досвід професій-
ного самоврядування.

Зарубіжні дослідники ви-
значають професійне саморе-

гулювання як регуляторну модель, дозволяючи державі мати 
певний контроль за здійсненням низки професій і наданням 
особам, які належать до цих професій, відповідних послуг. 
Такий контроль здійснюється шляхом передачі органам, утво-
рюваними професійними спільнотами, повноважень щодо 
регулювання діяльності осіб які входять до цих спільнот. Особ-
ливе значення мають такі повноваження як допуск до про-
фесії, забезпечення ведення реєстру осіб, що мають право на 
здійснення відповідної професійної діяльності, підтримання 
належного професійного рівня, здійснення дисциплінарних 
повноважень щодо осіб, які належать до цієї професії тощо.

До переваг професійного саморегулювання (самовряду-
вання) над державним регулюванням дослідники відносять 
більш ефективне використання знань та досвіду, гнучкість і 
полегшення адаптації до змін, зменшення регуляторного на-
вантаження, більшу відданість, гордість і лояльність всере-
дині професії, зменшення витрат із державного бюджету та 
можливість кращого функціонування ринку.

Необхідно відзначити, що і в зарубіжній, і у вітчизняній 
науці та практиці терміни «саморегулювання» та «самовря-
дування» (і відповідно «саморегулівна організація» та «Само-
врядна організація») нерідко вживаються як синонімічні. 
Водночас Закон України «Про громадські об’єднання» запро-
ваджує окремі поняття «саморегулівні організації» та «органі-
зації, які здійснюють професійне самоврядування», не визна-
чаючи їх. Видається, що термін «професійне саморегулюван-
ня» більш застосовний для регулювання діяльності учасників 
ринків (наприклад, фондового ринку), тоді як термін «Про-
фесійне самоврядування» доцільніше вживати щодо незалеж-
них професій, змістом яких є сприяння реалізації та захисту 
конституційних прав осіб (наприклад, адвокатури).

Слід звернути увагу на те, що в Україні неодноразово ро-
билися спроби прийняти спеціальний закон, спрямований на 
визначення засад створення і функціонування саморегулівних 

організацій, проте наразі такого закону не прийнято, і саморе-
гулівні/самоврядні організації діють на підставі законодавчих 
актів, що регулюють здійснення певної діяльності (наприклад, 
Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону Украї-
ни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону Украї-
ни «Про нотаріат» тощо).

Відповідно до чинного законодавства в Україні саморегу-
лювання/самоврядування існує, наприклад, в учасників фон-
дового ринку, оцінювачів майна, арбітражних керуючих, ад-
вокатів, нотаріусів тощо.

У плані стратегій державного регулювання особливий 
інтерес представляє обов’язкове саморегулювання/самовря-
дування. Так, обов’язкове членство у саморегулівній органі-
зації/ організації професійного самоврядування передбачене, 
зокрема, для учасників фондового ринку і для адвокатів. Від-
повідно до ст. 16 Закону України професійна діяльність учас-
ників фондового ринку, крім фондових бірж та депозитаріїв, 
здійснюється за умови членства щонай менше в одному об’єд-
нанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або 
саморегулівній організації, що об’єднує професійних учас-
ників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної 
діяльності. Згідно з ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» Національна асоціація адвокатів Украї-
ни, яка є недержавною некомерційною професійною органі-
зацією, об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з 
метою забез печення реалізації завдань адвокатського само-
врядування.

Подібним шляхом пропонують іти й автори законопроек-
тів, що стосуються саморегулювання/ самоврядування у сфері 
медичної (лікарської) діяльності, зокрема проекту Закону про 
лікарське самоврядування, реєстр. № 5617 від 28.12.2016 (іні-
ціатор – народний депутат України О.С. Мусій) та альтерна-
тивного законопроекту, реєстр. № 5617-1 від 13.01.2017 (іні-
ціатор  – народний стоматологічну діяльність, реєстр. № 4736 
від 31.05.2016 (ініціатор – народний депутат України О.В. Юри-
нець та ін.), який, серед іншого, визначає засади професійно-
го самоврядування в стоматології. Законопроектом передба-
чається створення Палати Стоматологів України – єдиного 
органу професійного самоврядування стоматологів в Україні.

Проект Закону про фармацевтичне самоврядування, реєстр. 
№ 3054 від 09.09.2015 (ініціатор – народний депутат України 
Ю.Г. Гарбуз) передбачає, що професійне фармацев тичне само-
врядування здійснюватиметься через Фармацевтичну Палату, 
проте членство у ній провізорів та фармацевтів має бути доб-
ровільним.

 • Â³äëóííÿ ÕV² ç’¿çäó ÂÓËÒ  

ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Переваги та перспективи запровадження самоврядування у вітчизняній системі охорони здоров’я, 
а також сучасні концепти і засади взаємодії у сфері громадського здоров’я та права на ХVІ з’їзді 
ВУЛТ висвітлила у своїх доповідях відомий фахівець з медичного права Радмила Гревцова. Вра-
ховуючи актуальність цих питань, подаємо виклад її виступів.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

DoctorTap

Українським лікарським товариством у Львові розпо-
чато співпрацю з міжнародною медичною платфор-

мою DoctorTap Ukraine. На засіданні головної управи Това-
риства було заслухано ознайомчу інформацію про нещодавно 
розгорнену на теренах України міжнародну медичну плат-
форму DoctorTap від її координатора Володимира Осичка.

Член головної управи УЛТ у Львові Юліан Мицик предста-
вив проект співпраці між організаціями. В процесі дискусії 
за участю голови УЛТ у Львові Олега Дуди було визначено 
наступні напрямки подальшої взаємодії: взаємна інформаційна 
підтримка та участь у заходах; полегшення умов розміщення 
інформації про лікарів-членів Товариства на порталі DoctorTap; 
супервізія інформаційних матеріалів; медіа-підтримка про-
екту УЛТ у Львові щодо юридичного захисту лікарів; безко-
штовне розміщення статей на порталі від авторитетних членів 
УЛТ.

Більше інформації про платформу DoctorTap за посилан-
ням: https://goo.gl/jji49x

 • Â³ñò³ ÂÓËÒ

ÑÒÂÎÐÞÂÀÒÈÌÓÒÜÑß 
ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍ² ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-
ÒÐÅÍ²ÍÃÎÂ² ÖÅÍÒÐÈ

25 грудня 2017 р. в Одесі відбулась координаційна нарада 
щодо створення регіональних навчально-тренінгових центрів 
ВУЛТ (НТЦ ВУЛТ). В нараді взяли участь представники крайо-
вих організацій ВУЛТ. Були обговорені мета, завдання та перс-
пективи роботи навчально-тренінгових центрів ВУЛТ, визна-
чені основні напрямки діяльності НТЦ, теми та методологія 
майбутніх тренінгів, які будуть проходити на базі крайових 
організацій.

Основним напрямком діяльності НТЦ ВУЛТ визначено нав-
чання активістів регіональних лікарських спільнот проце дурам 
запровадження лікарського самоврядування (ЛСВ) в Україні, 
вивчення досвіду професійного самоврядування лікарів в 
Європі (Німеччині, Польщі та інших країнах), підготовка екс-
пертів у різних областях ЛСВ (етика, реєстр лікарів, управлін-
ня, освіта тощо), створення сучасної навчальної платформи.

Діяльність НТЦ ВУЛТ заплановано розпочати у 2018 р.

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÙÎ Ð²Ê ÃÐßÄÓ×ÈÉ 
ÍÀÌ ÃÎÒÓª...

Хочу одразу зазначити, що не беру на себе сміливість 
представляти абсолютний прогноз життя-буття україн-

ців у новому 2018 році. Це всього лише «не причесані думки», 
викладені в листах наших читачів про те, що нас може невдов-
зі чекати.

Формуватимуться партійні сили на вибори 2019 року, ви-
значатимуться кандидати у президенти. Тому зростатиме 
кількість політиків, кількість популістів, які даватимуть вкрай 
прості відповіді на найскладніші питання, з тим, щоб потім, 
посилаючись на війну, опозицію, зміни у світовій економіці, 
врешті – на погодні умови, їх, як звичайно, не виконувати. 
Низький рівень довіри населення до влади зумовить появу 
пасіонарних діячів та очолюваних ними сил, які одразу отри-
мають ярлик ворожих, проросійських, пропутінських. «Хто 
не з нами, той проти нас!» – як це вже було в недавньому 
совковому минулому .

Чи полюбимо, чи почнемо більше поважати нинішню вла-
ду, яка так прагне цього напередодні виборів? Владу непо-
трібно любити ні в якому разі, її слід поважати, але для того 
життя пересічних українців має покращуватись. Та не в такий 
спосіб, коли зростання мінімалки стимулює «економічно об-
ґрунтоване» зростання цін, тарифів тощо. А обіцяне нове 
збільшення мінімалки – це нове скорочення робочих місць, 
подальша тінізація і так вже вкрай тінізованиої економіки. 
Коли додають тисячу до зарплати чи пенсії, то галопуюча 
інфляція з’їдає 1,5-2 тисячі.

Абсолютно прогнозованим буде новий стрімкий виток цін 
на все, зумовлений підвищенням вартості пального та елект-
рики. Влада цнотливо підкреслює, що ціни на електрику зрос-
туть лише для промислових споживачів, але ж серед них є 
підприємства тепло- та водопостачання, харчова промисловість 
і т.п. Отже, готуймось затягувати пояси… Це все зумовить і 
збільшення субсидій – перекачування коштів із держбюдже-
ту, тобто податків населення, власникам обласних енергоге-
неруючих підприємств і т.п. та далі в офшори. 

Досить незрозумілою є ситуація із мораторієм на продаж 
землі. Якщо такий мораторій діє, то звідки у наших нуворишів 
тепер є у володінні тисячі гектарів землі і ця цифра зростає, 
судячи із їхніх декларацій. Невже всі ці землі їм залишились 
у спадок, як земельні паї їхніх предків-колгоспників?

Як припинити війну, загорнуту в «обгортку» АТО, як по-
вернути втрачені землі? Для цього потрібно мати таку право-
ву державу з реальною економікою, а не західними траншами, 
щоб не лише Крим та Донбас, а й люди з інших країн хотіли 
жити та працювати в Україні. Навряд, чи для цього будуть 
зроблені реальні кроки – «нема грошей!»

Можливо дочекаємось призначення міністра охорони 
здоров’я, а пані в.о. нарешті повернеться до своєї родини в 
США, яка, до речі, при потребі лікується там, а не в Україні.

Чи стануть доступнішими за ціною ліки, які визначатимуть 
не чиновники – творці програми «Доступні ліки», а індиві-
дуально кожному пацієнтові лікарі? Чи візьметься влада за 
контроль якщо вже не над цінами на медикаменти, то хоча б 
за реальне зменшення кількості фальсифікату в аптеках? 

(Закінчення на стор. 2)
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Наразі законопроекти опрацьовуються в Комітетах.
Видається доцільним, щоби самоврядування різних про-

фесій в охороні здоров’я – лікарів, лікарів-стоматологів (у 
разі сприйняття лікарським середовищем і законотворцем ідеї 
про необхідність «відокремлення» стоматологічної професії), 
молодших спеціалістів з медичною освітою, фармацевтичних 
працівників – створювалося і функціонувало на однакових 
засадах, наприклад, обов’язкового членства у недержавній 
некомерційній професійній організації, яка об’єднує всіх пред-
ставників відповідної професії в охороні здоров’я.

Законопроектом передбачається створення Палати стома-
тологів України – єдиного органі професійного самовряду-
вання стоматологів в Україні.

Проект Закону про фармацевтичне самоврядування (реєстр. 
№3054 від 09.09.2015 р.), ініціатором якого є народний депу-
тат Ю.Гарбуз, передбачає, що професійне фармацевтичне 
самоврядування здійснюватиметься через Фармацевтичну 
палату, мале членство у ні провізорів та фармацевтів має бу-
ти добровільним.

Громадське здоров’я є порівняно новим концептом, хоча 
проблеми, на вирішення яких воно спрямоване, опинялися в 
фокусі уваги представників медичної професії і публічних 
службовців з давніх часів.

Сучасне визначення поняття «громадське здоров’я» 
(«Public Health») ґрунтується на дефініції Д. Ачесона (Acheson, 
1988) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
згідно з якою громадське здоров’я – це «наука і мистецтво про-
філактики захворювань, продовження тривалості життя та 
зміцнення здоров’я шляхом організованих зусиль суспільства».

Щодо законодавчого визначення поняття «громадське 
здоров’я», то наразі його дефініція у чинному законодавстві 
України відсутня. Видається доцільним закріпити в законо-
давстві таке визначення цього поняття: «громадське здоров’я – 
це діяльність, спрямована на збе реження та зміцнення здоров’я 
населення, збільшення тривалості життя, що здійснюється 
органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання та їх посадовими особами за допомогою організованих 
зусиль суспільства».

Всесвітня організація охорони здоров’я вказує на три основ-
ні функції громадського здоров’я: оцінка і моніторинг здоров’я 
громад і населення, що знаходяться «в зоні відповідальності», 
для визначення проблем і пріоритетних завдань охорони 
здоров’я; формування напрямів державної політики, що роз-
робляється для розв’язання місцевих та загальнонаціональних 
проблем та врахування пріоритетів; забезпечення доступу 
усього населення до належного і економічно ефективного 
медичного обслуговування, включаючи зміцнення здоров’я 
та профілактику захворювань.

«Юрисдикція» громадського здоров’я є вельми дискусій-
ним питанням. Видається виправданим і доцільним відноси-
ти до предметної сфери громадського здоров’я наступні ца-
рини: організація охорони здоров’я в розрізі забезпечення 
профілактики захворювань, зміцнення здоров’я та створення 
умов для максимально біологічно можливої тривалості жит-
тя; первинна медична допомога; екстрена медична допомога; 
забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населен-
ня; профілактика і боротьба з інфекційними захворюваннями; 
профілактика і боротьба з соціально значущими неінфекцій-
ними захворюваннями; профілактика травматизму; здоров’я 
матері і дитини; репродуктивне здоров’я; психічне здоров’я; 
трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів лю-
дині; паліативна допомога; боротьба з шкідливими звичками 

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

На чергових засіданнях ГУ УЛТ у Львові відбувся роз-
гляд заяв про вступ до товариства і проголосовано за 

рекомендації до вступу.
Розглянуто питання про клопотання перед міською Радою 

про присвоєння іменя Маряна ПАнчишина одній із вулиць 
Львова, зокрема,вулиці Нєкрасова, де встановлено пам’ятник 
Панчишину і де знаходяться будівлі клінік, в яких він працю-
вав. Обговоено кандидатури до атестаційних комісій ДОЗ 
ЛОДА на 2018 рік. 

Засади цінової політики взагалі, і в фармації та медицині, 
зокрема, – це головне, що виражає найважливіші підвалини 
внутрішньої, соціальної політики влади.

Влада поставила лікарів у принизливі умови, а вони, на 
жаль, змирилися з цим. Тому і пробуксовує у верхах законо-
проект про лікарське самоврядування 

Прийнятий Закон України «Про державні фінансові га-
рантії на надання медичних послуг та лікарських засобів», 
ставить під великий сумнів верховенство права в Україні, бо 
його деякі концептуальні положення прямо суперечать нормам 
Основного Закону України – Конституції! Знову маємо воза 
попереду коня. Спочатку платна медицина, а медичне стра-
хування потім?

Врешті, справжнє реформування повинно бути розрахо-
ваним на 1-15 років, його програми повинні бути довготер-
міновими, але цього якраз нема. 

Будемо мати таку медицину, якою її хочуть зробити ті, 
кому вона не потрібна. Тому не говориться про оптимізацію 
лікувально-профілактичної діяльності, а все зводиться лише 
до економії коштів, хай навіть ціною здоров’я та життя мільйо-
нів українців. За те, що маємо, вже сьогодні починають роз-
плачуватися своїм здоров’ям, а то й життям, наші діти. У 
центрі Європи маємо не лише епідемії туберкульозу та ВІЛ/
СНІДу, а й гепатиту і навіть кору!

Для того, щоб змінилось життя в Україні, мусить зміни-
тися кожен із нас Чи ми готові до цього?!

Зеновій МАСНИЙ

 • Â³äëóííÿ ÕV² ç’¿çäó ÂÓËÒ  

ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÙÎ Ð²Ê ÃÐßÄÓ×ÈÉ 
ÍÀÌ ÃÎÒÓª...

(Закінчення. Початок на стор. 1)

(тютюнопалінням, зловживанням алкоголем) та захво рю ван-
нями, що пов’язані із нездоровим способом життя; екологіч-
не громадське здоров’я; забезпечення біобезпеки і боротьба 
з біотероризмом тощо.

В Україні спектр проблемних питань, що належать до 
«сфери відповідальності» громадського здоров’я, є досить 
широким. Низка найбільш актуальних питань, у яких здійс-
нюватиметься співробітництво між Україною та Європейським 
Союзом, охоплені Главою 22 Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-чле-
нами, з іншого боку.

Неабияку роль у регулюванні відносин, що складаються 
у сфері громадського здоров’я відіграє право.

Широкого визнання серед зарубіжних юристів та фахівців 
інших галузей, дотичних до сфери громадського здоров’я, 
набув концепт «права громадського здоров’я», або «права 
охорони громадського здоров’я» («public health law»). Про-
понуючи дефініцію права охорони громадського здоров’я, 
один з провідних дослідників Л. Гостін (L. Gostin) звертає 
увагу на те, що право охорони громадського здоров’я визначає 
функції та обов’язки держави ( у співробітництві з її партне-
рами – закладами охорони здоров’я, бізнесом, громадами, 
засобами масової інформації, академічними колами) щодо 
забезпечення умов для зміцнення здоров’я населення, а також 
підстав і меж обмеження державою прав і охоронюваних за-
коном інтересів. особи в інтересах суспільства.

Виходячи з вітчизняної правової традиції, право охорони 
громадського здоров’я можна визначити як систему правових 
норм, що регулюють відносини, які виникають у зв’язку з 
діяльністю, спрямованою на збереження та зміцнення здоров’я 
населення, збільшення тривалості життя, що здійснюється 
органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання та їх посадовими особами за допомогою організованих 
зусиль суспільства.

За американським вченим Л. Гостіном, основною метою 
права охорони громадського здоров’я є сприяння досягненню 
найвищого можливого рівня фізичного і психічного здоров’я 
населення у відповідності із цінностями соціальної справед-
ливості. З огляду на міжнародне правове підгрунтя такого 
визначення мети права охорони громадського здоров’я, воно 
є цілком прийнятним і для вітчизняного права.

 Визначають напрямки, в межах яких досягається мета та 
завдання права щодо охорони громадського здоров’я. Вони 
полягають у наступному: нормативно-правове забезпечення 
реформування системи охорони здоров’я України, зокрема 
розвитку первинної медичної допомоги, з метою забезпечення 
доступності та якості послуг охорони здоров’я; формування 
державної політики охорони здоров’я і визначення механізмів 
її реалізації; забезпечення справедливого балансу між правами 
людини і охоронюваними законом інтересами та публічними 
інтересами у сфері громадського здоров’я; удосконалення 
правових засобів і заходів, за допомогою яких здійснюється 
запобігання виникненню загрози громадському здоров’ю та 
реагування на них; удосконалення юридичної відповідаль-
ності суб’єктів публічної адміністрації у сфері громадського 
здоров’я; створення умов для ефективної взаємодії суб’єктів 
публічної адміністрації з громадянами та юридичними осо-
бами приватного права (громадськими об’єднаннями тощо) 
у сфері охорони громадського здоров’я.

Радмила ГРЕВЦОВА, доцент Національного 
університету імені Тараса Шевченка, 

керівник навчально-наукового Центру медичного права

(Закінчення. Початок на стор. 1)

 • Íà äîïîìîãó ïðàêòè÷íîìó ë³êàðþ

ÍÅ ÁÓÄÅ Â²ÐÓÑÓ - ÍÅ ÁÓÄÅ 
ÐÀÊÓ ØÈÉÊÈ ÌÀÒÊÈ

Серед жінок 15-44 років у країнах Європейського сою зу 
рак шийки матки (РШМ) посідає друге місце за роз-

повсюдженістю після раку молочної залози та є одним з по-
ширених онкологічних захворювань серед жінок працездат-
ного віку в Україні. Кожен день внаслідок РШМ в Україні 
помирає 6 жінок. 99,8% випадків РШМ пов’язані з персис-
тенцією онкогенних типів вірусу папіломи людини високого 
ризику. Згідно даних Національного Реєстру раку в Львівській 
області у 2014 році захворіло на рак шийки матки 227 жінок, 
померло 124 жінки. Середньозважена вартість лікування од-
ного випадку раку шийки матки становить 93548 грн. Загальні 
витрати держави в рік становлять 65 267 456 грн.

Причиною розвитку раку шийки матки та зростання захво-
рюваності є персистенція онкогенних типів вірусу папіломи 
людини (ВПЛ 16 та 18 типів), ранній початок статевого життя 
серед дівчат, багата кількість статевих партнерів, паління.

Перепонами на шляху успішної боротьби з раком шийки 
матки є недостатня онкообачливість лікарів та населення зага-
лом; відсутність системи активного цитологічного скринінгу; 
несвоєчасність звернення за спеціалізованою медичною до-
помогою.

Сучасна стратегія боротьби з РШМ, згідно останніх ре-
комендацій ВООЗ, включає комплексний підхід із впроваджен-
ням заходів первинної та вторинної профілактики, а саме: 
санітарно-просвітницьку роботу серед жіночого населення; 
вакцинацію проти онкогенних типів ВПЛ для жінок та дівчат, 
починаючи з 9 років; скринінгові програми для жінок цільо-
вої вікової групи 18-65 років.

Санітарно-просвітницька робота полягає у розповсюдженні 
серед населення та медичного персоналу (акушерок, фельд ше-
рів, сімейних лікарів, лікарів акушер-гінекологів) знань щодо 
механізмів виникнення захворювання, преморбідного фону, 
методів профілактики, ранньої діагностики та лікування.

Починаючи від 2011 року з метою попередження захворю-
ваності на рак шийки матки у 66 країнах світу впроваджена 
вакцинація проти раку шийки матки, яка внесена до Календа-
ря вакцинації.

В Україні згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 16.09.2011 №595 “Про порядок проведення про-
філактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 
медичних імунобіологічних препаратів” вакцинація проти 
раку шийки матки внесена в розділ рекомендованих вакцин.

Вакцинація проводиться шляхом введення двох доз вак-
цини протягом 6 місяців відповідно до затвердженої схеми. 
Таким чином, на кожну дівчинку необхідно дві дози вакцини. 
Вакцина є абсолютно безпечною і ефективною.

Згідно даних Головного управління статистики у 2014 році 
у Львівській області зареєстровано 11 426 дівчат віком 12 років.

Якщо розпочати вакцинацію з охоплення 10 % цих дівчат 
(1143 дівчинки з малозабезпечених сімей), при орієнтовній 
вартості вакцинації в середньому 1384 грн., то вартість ко-
гортної вакцинації буде становити на рік 1 581 тис. грн. 

У зв’язку з вищенаведеним з метою запобігання захворю-
ванню на рак шийки матки доцільно внести в обласну прог раму 
на 2018–2021 роки пункт вакцинації проти раку шийки матки 
дівчат-підлітків віком 11-13 років.

У 2017 році в рамках субпроекту «Онкопревенція та впро-
вадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській 
області» за підтримки Департаменту охорони здоров’я Львів-
ської обласної державної адміністрації було прийнято про-
граму проведення вакцинації проти вірусу папіломи людини 
вакциною «Церварікс» 2250 дівчаткам віком 11-14 років.

На даний час року провакциновано 2135 дітей. В 2018 році 
програма продовжить своє існування і таким чином ми зможе-
мо зберегти не одне життя. Нагадуємо,що рак шийки матки 
посідає друге місце у структурі смертності населення Украї-
ни і це єдина онкопатологія, яка піддається профілактиці. 

В Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медич-
ному центрі (м. Львів, вул. Дністерська, 27) вакцинація проти 
вірусу папіломи людини дівчаткам до 15 років проводиться 
безкоштовно.

Закликаємо сімейних лікарів якомога активніше доводити 
вказану інформацію до відома пацієнтів, зокрема, підлітків 
та їхніх батьків.

Лариса КОСТЮЧЕНКО, 
професор, доктор медичних наук 

 • Íàóêà - ïðàêòè÷í³é ìåäèöèí³

ËÅÊÖ²ß Í²ÌÅÖÜÊÎÃÎ 
Â×ÅÍÎÃÎ ÏÐÎ 
ÑÒÎÂÁÓÐÎÂ² ÊË²ÒÈÍÈ

15 грудня 2017 року у Львівському національному медич-
ному університеті імені Данила Галицького відбулася лекція 
доктор медичних наук, заступника керівника Біомедично-
біотехнологічного центру, професора клітинної технології та 
прикладної біосфери стовбурових клітин медичного факуль-
тету Лейпцігського університету ь Shibashish Giri «Комплекс-
ні стратегії охорони здоров’я для профілактики захворювань 
та відновлення і регенерації уражених органів». 

Доктор Шибашіш Гірі – спеціаліст по стовбурових кліти-
нах як у доклінічних дослідженнях, так і в клінічній практиці. 
У нього за плечами 17-річний досвід дослідження та навчан-
ня, десятки наукових публікацій щодо стовбурових клітинах 
і регенеративної медицини, понад 100 виступів з лекціями в 
різних країнах. 

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè 

ÏÐÎÑÂ²ÒÍÈÖÜÊÀ ÀÊÖ²ß 
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-ÌÅÄÈÊ²Â 
Ó ÏÎË²ÒÅÕÍ²Ö²

У зв’язку з проведенням низки науково-просвітницьких 
заходів у навчальних закладах м. Львова в рамках 

відзначення 1 грудня Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 
студентське наукове товариство Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького організу-
вало провело тематичний «круглий стіл» «СНІД – стосується 
кожного» для студентів Національного університету Львівська 
Політехніка. Захід викликав жваве зацікавлення серед сту-
дентів-політехніків. 

Організаторами та модераторами «круглого стола» висту-
пили члени СНТ Наталя Патер, Іван Чалий та Андрій Яго-
динський.

Власна інформація
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теми охорони здоров’я та багато інших 
цікавих матеріалів.

Він завжди бере активну участь у 
роботі всіх з’їздів ВУЛТу і конгресів 
СФУЛТу. 

Ним написано та видано 6 поетич-
них збірок: “Три обереги” (2002 р.), 
“Калина на снігу” (2004р.), “Моя мо-
литва” (2006 р.), “Ми – українці!” 
(2008 р.), “Час” (2009 р.), “Чудовий світ 
– а ми?...” (2009 р.). В його віршах лю-
бов до Вітчизни – України, до жінки, 
матері–берегині, до краси людей та природи. У 2008 році на 
підтвердження високого визнання творчого внеску у духовну 
скарбницю та національний культурний розвиток України він 
поіменований достойником «Золотого фонду Бойківщини». 
За свою книгу «Час» у 2010 році став дипломантом Літера-
турного конкурсу імені Івана Франка та отримав нагороду із 
рук онука Каменяра Роланда Тарасовича Франка. Його книга 
«Чудовий світ – а ми?...» відзначена дип ломом І ступеня 
ХVІІ конкурсу імені Мирона Утриска (2013 р.). Чимало його 
віршів покладено на музику та знаходять добрий відгук у 
слухачів.

У 2010 році за вагомий особистий внесок у розвиток охо-
рони здоров’я та високий професіоналізм Зеновія Масного 
нагороджено «Почесною Грамотою» Міністерства охорони 
здоров’я України. Він є кавалером меда лі «За активну діяль-
ність в УЛТ» імені Мар’яна Панчишина. За активну працю 
для розбудови УГКЦ З. Масного у 2007 році відзначено По-
дякою. Його діяльність в УЛТ відзначена Почесною грамотою 
УЛТ в 2009 році.

Ювілярові присвячено статті у книгах «Історія української 
медицини в датах та іменах» (Я. Ганіткевич, Львів, 2004; 
стор. 321); «Українські лікарі» – біобібліографічний довідник, 
т. 3 (Я.Ганіткевич, П.Пундій, Львів, 2008 р.,стор. 119, 126-127, 
137); «Українське лікарське товариство у Львові, 1910-2010» 
(Л.Гоцко-Ней, Львів, 2010 р., стор. 9, 24, 27, 139, 214-215). 

Наш ювіляр започаткував лікарську династію: дочка Зоря-
на є доктором медичних наук, професором, керує однією із 
кафедр ЛНМУ ім. Данила Галицького; дочка Оксана – доцент 
кафедри щелепово-лицевої хірургії університету; онука Олена – 
завершує навчання в аспірантурі, а онук Іван – студент ЛНМУ.

Підсумовуючи розповідь про ювіляра, відзначимо, що 
його життя окреслене любов’ю до людей, до своєї професії, 
до колег, читачів.

Любов Ней-Гоцко 

Мікрофлора піхви змінюється упродовж усього життя 
(препубертатний період, репродуктивні роки і пост-

менопауза), менструального циклу, а також щодоби і щогоди-
ни. Здатність коменсальних мікроорганізмів охороняти регіон 
від вторгнення власної мікрофлори з інших порожнин і мікро-
флори статевого партнера є унікальною. При цьому оточення 
слизових зазнає постійних змін, які обумовлені гормонами, 
дієтою, сечовипусканням, дефекацією, менструацією, гігіє-
нічними процедурами та інфекціями. Зазначені обставини 
істотно впливають на якість життя жінки. Варіабельність і 
поліморфність мікрофлори піхви або ендогенної мікробіоти 
піхви зумовлюють сумніви у правомірності традиційної назви 
«нормальна мікрофлора» і змушують переглядати основну 
термінологію багатьох дослідників.

Якщо говорити про мікрофлору піхви або інших порожнин, 
то необхідно казати перш за все про ендогенну мікрофлору, 
або ендогенну мікробіоту, і як окремий випадок можна роз-
глядати урогенітальну ендогенну мікрофлору, або урогені-
тальну ендогенну мікробіоту, яка мешкає на певній ділянці і 
становить певний біотоп – ділянку середовища проживання 
ендогенної мікрофлори, що характеризується однорідними 

умовами існування. Ендогенна мікрофлора даного конкрет-
ного біотопу становить його мікробіоценоз, або мікробіоту. 
Тому кожному біотопу відповідає свій мікробіоценоз, або 
мікробіота. Окремим випадком у сечостатевій системі є вагі-
нальний і уретральний біотопи.

Інколи жінки звичайні фізіологічні виділення з піхви прий-
мають за патологічні і звертаються до гінеколога чи дерма-
товенеролога. В деяких випадках, незважаючи на проведені 
дослідження, виявити, що стало причиною вагініту – бакте-
ріальна інфекція, зміни фізіологічних процесів, хімічне або 
механічне подразнення, не вдається. Найчастіше до змін у 
мікробіоті піхви призводять багато факторів: паразитарна 
інфекція; фізіологічні зміни в організмі; механічні пошко-
дження; гінекологічні захворювання; особливості статевої 
поведінки; ендогенні фактори; тяжкі соматичні захворювання.

Бактеріальні вагініти в переважній більшості добре під-
даються етіотропній терапії, але часто буває так, що не лише 
пацієнти, а й лікарі не завжди намагаються встановити при-
чину запалення. Крім цього, виділення одного виду мікро-
організмів не завжди підтверджують його етіологічну роль. 
Тим самим необґрунтоване лікування призводить до погір-
шення процесу.

Діагноз неспецифічного вагініту встановлюють тільки 
після виключення найбільш розповсюджених інфекцій, які 
передаються статевим шляхом. Крім цього, важливим є де-
тальне вивчення анамнезу: наявність соматичних захворювань, 
прийом медикаментів, особливості статевої поведінки, осо-
бистої гігієни, чи не відвідувала пацієнтка екзотичні ендеміч-
ні країни, застосовує чи ні контрацептиви, наявність травм 
та хірургічних втручань тощо.

Також проводять вимірювання рН секрету піхви, виявля-
ють наявність неприємного запаху, досліджують цитологічний 
мазок. Наявність у цитологічному препараті незрілих базаль-
них та парабазальних клітин свідчить про наявність швидкого 
оновлення клітин епітелію, що характерне для запального 
процесу. Зсув рН піхви в лужний бік може свідчити про на-
явність трихомонозу, бактеріального вагінозу, дескваматив-
ного та атрофічного вагініту, можливу наявність кишково-
піхвових свищів, а відсутність лактобацил у мазку також дає 
змогу в цьому пересвідчитись.

Часто доводиться проводити диференційний діагноз між 
бактеріальним вагінозом і неспецифічним вагінітом. Найбільш 
розповсюдженими неспецифічними вагінітами є наступні.

Цитолітичний вагініт характеризується посиленням 
нормальних виділень у другій половині менструального циклу, 
які можуть супроводжуватись свербежем, печінням, диспа-
реунією, вульварною дизурією. 

 • Íà äîïîìîãó ïðàêòè÷íîìó ë³êàðþ

ÌÎÆËÈÂ² ØËßÕÈ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÏÎÐÓØÅÍÜ 
ÏÐÈ ÍÅÑÏÅÖÈÔ²×ÍÈÕ ÂÓËÜÂÎÂÀÃ²Í²ÒÀÕ

В теперішній час в Україні існує вкрай незадовільна 
ситуація щодо захворюваності на рак молочної за-

лози. В значній мірі вона зумовлена відсутністю системних 
профілактичних заходів, несвоєчасним виявленням хвороби 
на її ранній стадії та запізнілим звертанням для лікування. 
Все ще маємо недостатню кількість мамографів, великі чер-
ги, в яких доводиться очікувати на мамографію навіть міся-
цями. Тому декілька років тому американський доброчинець 
Алекс Ґутмахер розпочав у рамках меморіальних заходів щодо 
американської співачки українського походження Квітки Ці-

сик акумулювати кошти 
на придбання мамографів 
для України. Нагадаємо, 
що Квітка Цісик перед-

часно померла саме від злоякісної пухлини грудей, а пан Ґут-
махер познайомився з нею, коли його самого лікували від 
онкологічної патології. В свій час такі заходи за його участю 
було проведено у Львові.

3 грудня 2017 року у Нью-Йорку в Українському націо-
нальному домі (Ukrainian national home), відбувся благодійний 
концерт присвячений пам’яті Квітки Цісик. Він був організо-
ваний спільно з Українською Координаційною Радою та гро-
мадською організацією “Незабутня Квітка” (м. Львів), за під-
тримки Міністерства культури України та депутата Львівської 

 • Ì³æíàðîäíà ñï³âïðàöÿ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÍÀ ÑËÓÆÁ² ÇÄÎÐÎÂ’Þ

міської ради, відомого доброчинця, львівського лікаря Рома-
на Грицевича. Концерт був присв’ячений 10-річчю українсько-
американського благодійного проекту «Незабутня Квітка», 
мета якого – придбання пересувного мамографа з назвою 
«Квітка» для кожної області України.

В концерті, який викликав жвавий інтерес серед української 
громади, взяли участь заслужена артистка України Людмила 
Фесенко, скрипаль-віртуоз Валерій Жмуд, Світлана Махно, 
Алекс Гутмахер, Лауреат Гран-Прі Першого Міжнародного 
Фестивалю ім. Богдана Весоловського Стефанія Романюк 
(Канада). Спеціальними гостями були Роман Грицевич, який 
власне і є Головою громадської організації «Незабутня Квіт-
ка», пластуни та пластунки, Софі Фрезер.

Власна інформація

Лікар, науковець, поет, журналіст, громадський діяч – це 
все стосується особистості Зеновія Масного.

Він прийшов у світ 1 січня 1943  року у родині Павла та 
Софії Масних у Львові. Його батько у міжвоєнному часі був 
відомим українським купцем. 

У 1965 році З.Масний завершив навчання на стоматоло-
гічному факультеті Львівського державного медичного інсти-
туту. До 1980 року працював хірургом-стоматологом у Львів-
ській міській дитячій стоматологічній поліклініці, де з часом 
став дитячим щелепово-лицевим хірургом вищої кваліфіка-
ційної категорії. Про ступінь його професійної майстерності 
переконливо свідчить те, що за всі роки роботи у лікованих 
ним пацієнтів не було ні одного більш-менш серйоз ного 
ускладнення. За майже 50 років роботи, враховуючи нор мативи 
прийому дітей із хірургічною стоматологічною патологією, 
можна підрахувати, що ним було прийнято близько 100 тисяч 
первинних та повторних пацієнтів. До доктора Масного впро-
довж років неодноразово звертались його колишні пацієнти 
вже із своїми дітьми та онуками. 

У 1976 році – на десятому році своєї лікарської практики 
Зеновій Масний захистив кандидатську дисертацію, яка стала 
першою в Україні (другою в СРСР) дисертацією, присвяченою 
проблемі стоматологічної диспансеризації дитячого населення. 
Вже в той час, задовго до комп’ютеризації нашої медицини, 
ним було розпрацьовано програму автоматизованої системи 
планування та управління (АСПУ) наданням стоматологічної 
допомоги населенню з використанням ЕВМ. Крім того, у його 
активі з’явились більше 10 раціоналізаторських пропозицій 
щодо вдосконалення лікування. 

 Починаючи від 1980 року, З.Масний був асистентом, а з 
1991 р. – доцентом кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ. 
Його організаторські здібності та педагогічний талант зумо-
вили призначення на посаду заступника декана у деканаті по 
роботі з чужоземними студентами національного універси-
тету, де він працював упродовж 1990-1996 років, заслуживши 
повагу майбутніх лікарів із десятків країн. 

Він є автором майже 300 наукових публікацій, авторських 
свідоцтв та посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Його 
перу належить (у співавторстві) перший в Україні навчальний 
посібник “Профілактика стоматологічних захворювань у ді-
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тей” (1995 р.). Як науко-
вець, він сповідує під-
хід  до  проблем 
стоматології із загаль-
номедичних позицій, 
повсякчас наголошую-
чи на потребі вирішу-

вати питання профілактики та лікування стоматологічної 
патології з обов’язковим цілісним підходом до стану здоров’я 
пацієнтів. Він активно залучає до написання своїх наукових 
праць співавторів, в т.ч. спеціалістів з інших галузей меди-
цини. За його ініціативою у співавторстві з професорами 
Марією Панчишин та Іваном Готьом створено монографію 
“Невідкладні стани у стоматологічних хворих” (1996р.), яка 
витримала п’ять перевидань, в т.ч. на чужоземній мові. Так 
само було написано “Словник стоматологічний українсько-
польський і польсько-український» (2001) (співавтор доцент 
Галина Солонько). Він став керівником авторського колекти-
ву та науковим редактором навчальних посібників «Стомато-
логія: симптоми, синдроми, епонімні хвороби, термінологія» 
(2001р.), “Соціально–значимі інфекції в стоматології” (2005 р.). 
Його перу належать монографії “СНІД у стоматології” (1997р.), 
«Онкологічні проблеми в стоматології дитячого віку» (2000 р.). 

Зеновій Масний завжди наголошує на надзвичайній важ-
ливості дотримання лікарями у своїй роботі засад деонтоло-
гії. Його книга “Проблеми деонтології в сучасній українській 
медицині” (2000р.)виявилась першою в Україні монографією 
про деонтологію. Її доповнено та перевидано в 2009 році. 
Вона знайшла визнання як в Україні, так і за рубежем – серед 
учасників Конгресів СФУЛТ. Він також є одним із ініціаторів 
створення та співавтором «Етичного кодексу лікаря» (2008 р.), 
який був прийнятий до виконання на з’їзді ВУЛТ у 2010 році. 
Ним прочитано цикл лекцій із цих проблем для студентів 
Українського католицького університету. 

Зеновій Масний є членом Наукового товариства імені 
Шевченка, Національної спілки журналістів України, Все-
українського ГО «Письменники Бойківщини». Активно пра-
цює в УЛТ у Львові з перших років його відновлення, головний 
редактор часопису “Народне здоров’я” від 2000 року. Під його 
керівництвом збільшився формат та об’єм газети, на її шпальтах 
знаходимо низку нових рубрик. В кожному номері часопису 
є його «Колонка редактора» з актуальними гостропубліцис-
тичними статтями щодо соціально-економічних проблем у 
вітчизняній системі охорони здоров’я. Його перу належать ана-
літичні статті про конгреси СФУЛТ, з’їзди ВУЛТ, конференції 
УЛТ у Львові, а також розповіді про події та постаті з історії 
львівської медицини, про проблеми реформування нашої сис-

(Закінчення на стор. 7)



4 Ñ³÷åíü 2018 ðîêó

Перша офіційна зустріч, присвячена темі «Збагачення 
борошна фолієвою кислотою» з метою профілактики 

вроджених вад невральної трубки, відбулася в Києві у 2002 ро-
ці. У ній брали участь міжнародні експерти: професор В. Вер-
телецький (керівник кафедри медичної генетики Університету 
Південної Алабами, Директор Українсько-Американської прог-
рами запобігання вродженим вадам розвитку), Д-р Г. Оуклі 
(екс-директор програми профілактики вроджених вад Центру 
контролю та профілактики захворювань США, професор епі-
деміології Школи Громадського Здоров’я Роллінза Універси-
тету Еморі), Д-р П. Ранум (консультант Ceres Nutrition з питань 
фортифікації зернових продуктів мікронутрієнтами), а також 
українські фахівці і науковці: академік НАН та АМН України 
Юрій Кундієв (Віце-президент Академії Медичних Наук Украї-
ни), представники Академії Медичних Наук України, Мініс-
терства охорони здоров’я та профільних управлінь обласних 
державних адміністрацій, лікарі, керівники українських під-
приємств із заготівлі борошна, млинарі. На той час завдяки 
моніторингу за міжнародними стандартами в рамках Україн-
сько-Американської програми запобігання вродженим вадам 
розвитку було встановлено наявність в Україні епідемії вад 
невральної трубки. Тому було прийняте рішення, підтримане 
Академіями наук України та Міністерством Охорони Здоров’я 
запровадити фортифікацію (збагачення) пшеничного борош-
на фолієвою кислотою, наслідуючи приклад Канади, США, 
Чилі та інших країн, в яких фортифікація довела свою ефек-
тивність. Проте попри усні домовленості та підписані угоди 
(зокрема, з ЮНІСЕФ), збагачення борошна в Україні фолієвою 
кислотою не здійснилось. 

З того часу минуло 15 років. В Україні і досі триває епіде-
мія ВНТ. За підрахунками експертів, щороку в Україні наро-
джується близько тисячі дітей із ВНТ, 800 із них можна було 
б попередити завдяки фортифікації. Таким чином за 15 років 
в нашій державі народилося близько 12 000 дітей із ВНТ, які 
б могли народитися здоровими. 

До питання актуальності фортифікації борошна поверну-
лися наприкінці минулого року представники Світової федера-
ції українських лікарських товариств (СФУЛТ) під керівницт-
вом її президента, професора Андрія Базилевича, ОМНІ-ме-
режі (міжнародного благодійного фонду під керівництвом 
професора Володимира Вертелецького), Українсько-Канадської 
програми із співпраці в галузі педіатрії під керівництвом про-
фесора Мирослави Ромач, народний депутат України Олега Бе-
резюка. Адже проблеми, пов‘язані з вродженими вадами роз-
витку (далі – ВВР), є особливо актуальними в Україні, бо ВВР 
є однією з провідних причин малюкової смертності і дитячої 
інвалідності. Багаторічні дослідження, проведені Програмою 
запобігання вродженим вадам розвитку ОМНІ-мережі спіль-

но з управліннями охорони здоров‘я Рівненської, Хмельниць-
кої та Волинської обласних державних адміністрацій демон-
струють, що популяційні частоти таких ВВР як аненцефалія 
та спинно-мозкова кила є одними з найвищих в Європі. При-
чому частоти ВНТ є ще вищими у Рівненському Поліссі, котре 
зазнає хронічного впливу низьких доз іонізуючої радіації 
внаслідок аварії на ЧАЕС.

Близько 75% випадків ВНТ в кожній країні можна попе-
редити периконцепційним вживанням фолієвої кислоти. Вже 
більше 10 років МОЗ України рекомендує усім жінкам репро-
дуктивного віку щоденний прийом фолієвої кислоти в таблетках 
у дозі 0,4 мг. Це означає, що МОЗ вважає, що фолієва кисло-
та не тільки не шкідлива, але й корисна для здоров‘я. Проте 
поширеність ВНТ в Україні не зменшується, оскільки ці ре-
комендації виконують менше 10% жінок. Слід також зазна-
чити, що близько 50% вагітностей є непланованими. Вагітна 
жінка запізно починає приймати фолієву кислоту після при-
значення лікарями, оскільки дізнається про свою вагітність 
тоді, коли вади розвитку головного та спинного мозку дитини 
вже сформувалися. 

За останні 20 років понад 80 країн світу збагачують бо-
рошно фолієвою кислотою з метою профілактики ВНТ. В 
Канаді, США, Чилі та інших країнах частота народження ді-
тей із ВНТ знизилася на 50% і більше. Як показує аналіз еко-
номічної ефективності фортифікації, з кожної гривні, інвес-
тованої у профілактику, система охорони здоров’я збереже в 
20 разів більше. 

Наприкінці 2017 року у Львові відбувся ІІІ (Х) з’їзд 
Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та 

косметологів, співорганізаторами якого були Львівський На-
ціональний медичний університет імені Данила Галицького, 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 
МОЗ України, Департамент охорони здоров’я Львівської об-
ласної державної адміністрації та Українська асоціація ліка-
рів-дерматовенерологів і косметологів. В роботі з’їзду, згідно 
з офіційними реєстраційними списками, взяли участь 596 
лікарів-дерматовенерологів, в тому числі 285 делегатів від 28 
регіональних осередків УАЛДВК та 311 гостей з усіх областей 
України, а також з Грузії, Польщі, США.

Гостей та учасників привітали хлібом та піснею народно-
го ансамблю бандуристів «Заспів». Виступили головний по-
заштатний спеціаліст ДОЗ ЛОДА з дерматовенерології, за-
відувач кафедри, дерматології, венерології ЛНМУ імені 
Данила Галицького, голова Львівського осередку асоціації 
лікарів-дерматологів, венерологів, косметологів, доктор ме-
дичних наук Орися Сизон та головний лікар Львівського об-
ласного шкірно-венеричного диспансеру Ярослав Вісьтак.

Також із вітальним словом та побажаннями плідної праці 
звернулися президент Української асоціації лікарів-дермато-
венерологів і косметологів професор Степаненко В.І., а також 
почесні гості: заступник голови комітету Верховної Ради 
України з питань охорони здоров’я, народний депутат Укра-
їни Олег Мусій, директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, проректор 
з лікувально-профілактиної роботи Львівського національно-
го медичного університету імені Данила Галицького, профе-
сор Андрій Базилевич. 

На першому пленарному засіданні у своїй програмній до-
повіді професор Степаненко В.І. конкретно окреслив завдан-
ня Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косме-
тологів на етапах реформування медичної галузі в Україні та 
її складової – спеціалізованої дерматовенерологічної служби. 
Він також здійснив щорічне нагородження номінантів По-

чесної відзнаки УАЛДВК «Честь і поша-
на від Української дерматовенерології» 
Фучижи Івана Савелійовича- члена Пре-
зидії УАЛДВК, головного лікаря КУ 

«Одеський шкірно-венерологічний диспансер», 
Заслуженого лікарі України, к.мед.н. та Маняк На-
талію Володимирівну − члена Президії УАЛДВК, 
головного лікаря Рівненського обласного шкірвен-
диспансеру. 

Під час роботи з’їзду на чотирьох пленарних 
засіданнях було виголошено та обговорено 42 те-
матичні доповіді, в тому числі й зарубіжних гостей: 
професора кафедри дерматовенерології Тбілісько-
го медичного університету, директора Медичного 
центру «Марджані» Кіладзе Н.П., професора Ле-
вандовича Міхала з відділу хірургічної онкології 
обласного онкологічного центру меморіальної лі-
карні Коперника (м.Лодзь, Польща). Було проглянуто відео-
презентацію професора Сергія Грандо (кафедра дерматології 
університету штату Каліфорнія (м. Ерваїн, США). В рамках 
роботи з’їзду було проведено чотири майстер-класи з деяких 
актуальних проблем дерматовенерології, зокрема: дермато-
онкології, трихології, медичної косметології, які викликали 
жваве обговорення з великою кількістю запитань. 

На з’їзді УАЛДВК були обговорені програмні питання що-
до організаційної діяльності та завдань Української асоціації 
лікарів-дерматовенерологів і косметологів в процесах рефор-
мування, окреслено основні проблеми та шляхи їх вирішення, 
висвітлено новітні дані з деяких актуальних проблем дерма-
товенерології (питання етіопатогенезу, клініки, сучасних ме-
тодів діагностики та лікування інфекцій, що передаються 
статевим шляхом), дерматоонкології, косметології, 

Крім того, під час роботи з’їзду відбулося розширене за-
сідання за участю членів Президії Української асоціації ліка-
рів-дерматовенерологів і косметологів та завідувачів кафедр 
шкірних та венеричних хвороб медичних вузів України. Об-
говорено перспективи оптимізованого реформування дерма-
товенерологічної служби в Україні із врахуванням прийнятої 
19 жовтня 2017 р. Верховною Радою України Закону про ре-
форму медичного обслуговування. Відбувся розгляд та об-

говорення співпраці Української асоціації лікарів-дерматове-
нерологів і косметологів з Національною лікарською радою 
України щодо перспектив запровадження лікарського само-
врядування в Україні, а також перспектив співпраці УАЛДВК 
з зарубіжними профільними неурядовими об’єднаннями. 
Проведено методичну нараду завідувачів профільних кафедр 
медичних ВУЗів України з питань організації навчального 
процесу за кредитно-модульною системою та обговорено на-
вчальну програму «Дерматовенерологія» для студентів ме-
дичних навчальних закладів ІV рівня акредитації. Розглянуто 
низку організаційних питань діяльності УАЛДВК. 

В результаті обговорення було прийнято та проголосова-
но Постанову Президії УАЛДВК. 

Всі учасники та гості з’їзду мали можливість пройти діа-
гностичне обстеження стану шкіри, волосся, новоутворів 
шкіри, оглянути приватну колекцію національних стародавніх 
жупанів з різних регіонів України та виставку вишитих ікон 
з приватної колекції члена Львівського обласного осередку 
УАЛДВК Г.Р. Шперун. 

Під час роботи з’їзду була представлена виставка фарма-
кологічних препаратів і медичного обладнання від вітчизня-
них та зарубіжних виробників. 

Інформація від оргкомітету з’їзду

Треба підкреслити, що Україна вже фортифікує фолієвою 
кислотою та всіма необхідними мікроелементами борошно, 
яке експортує за кордон. Так, Міністерство Охорони Здоров’я 
Індонезії (для Індонезії Україна є одним із основних поста-
чальників борошна) ще у 2003 році встановило, що борошно, 
яке продають і споживають в країні повинно бути збагачене 
фолієвою кислотою та іншими мікроелементами. В СРСР 
борошно фортифікувалося вітамінами, і ці закони і регуляції 
збережені в українському законодавстві. Чому ж українцям 
нема доступу до збагаченого фолієвою кислотою борошна? 
Логічної відповіді на це запитання немає. Виглядає так, що 
або ми «отруюємо» людей в Індонезії та інших країнах, яким 
продаємо борошно, або є байдужими до долі сотень дітей, які 
щороку гинуть у нас внаслідок ВНТ. 

З огляду на цю ситуацію, учасники круглого столу відзна-
чили наступне: фортифікація борошна фолієвою кислотою в 
Україні зможе щорічно рятувати від страждань і смерті внаслі-
док ВНТ майже 800 дітей, знизить рівень малюкової смертно сті 
майже на 15 відсотків;затрати на фортифікацію є у 20 разів 
меншими, ніж кошти на медичну опіку дітей з ВНТ; популя-
ційна фортифікація борошна позитивно вплине і на доросле 
населення, адже за даними міжнародних експертів вона прак-
тично ліквідовує фолат-залежну анемію у дорослих, знижує 
концентрацію гомоцистеїну в крові дорослих (який асоцію-
ється з серцево-судинною патологією); ВООЗ рекомендує для 
України стандарти щодо фортифікації борошна фолієвою 
кислотою, подібні до тих, що існують у Сполучених Штатах 
Америки (США) і Канаді; фортифікація позитивно вплине на 
експорт українського борошна – все більше країн вимагають, 
щоб їхнє борошно було фортифіковане фолієвою кислотою. 

Саме тому учасники «круглого столу» вважають необхід-
ним запровадити в нашій державі обов’язкове збагачення 
борошна фолієвою кислотою з метою подолання епідемії ВНТ 
і звернулися до Міністерства агрополітики та харчової про-
мисловості та МОЗ, Верховної Ради України з проханням 
розробити законодавчу базу для реалізації цієї ініціативи. 

А. БАЗИЛЕВИЧ, президент СФУЛТ, 
професор ЛНМу ім. Данила Галицького

О. ТИЧКІВСЬКА, координатор ініціативи запобігання 
ВНТ, аспірант та асистент кафедри педіатрії 

і неонатології ЛНМУ 

Члени оргкомітету з’їзду

 • Íàóêà - ïðàêòè÷í³é ìåäèöèí³

Â²ÄÁÓÂÑß ²²² Ç’¯ÇÄ ÓÀËÄÂÊ

 • Íàóêà - ïðàêòè÷í³é ìåäèöèí³

×ÀÑ ÏÎÄÎËÀÒÈ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÅÏ²ÄÅÌ²Þ 
ÂÐÎÄÆÅÍÈÕ ÂÀÄ ÍÅÂÐÀËÜÍÎ¯ ÒÐÓÁÊÈ

29 листопада 2017 року у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я відбулося 
засідання «круглого столу» на тему: «Шляхи зменшення дитячої смертності» за участю народних 
депутатів України, керівників та членів комітету, представників Міністерства охорони здоров’я 
України, керівників обласних управлінь охорони здоров’я, експертів НАМН України та міжнародних 
фахівців, представників ЗМІ. Особливу увагу учасники звернули на триваючу епідемію вроджених 
вад невральної трубки (ВНТ) в Україні та способам її попередження.
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Найважливіший 
мій здобуток за всі 
роки моєї праці – 
багато тисяч моїх 
пацієнтів, і не лише 
хірургічного про-
філю. Я стараюся 
передавати свій до-
свід сотням молод-
ших колег – слуха-
чів ФПДО. З під мого 
пера вийшла декіль-
ка десятків публікацій, маю раціоналізаторські пропозиції. 

Чи не вперше у світі розпочато інвазивні перкутанні дре-
нування ехінококових кист печінки з їх склерозуванням із 
застосуванням УЗД. Одним із перших в Україні запровадив 
інтраопераційні ультразвукові дослідження. Зроблено вже 
рутинними інвазивні втручання під контролем УЗ при ліку-
ванні абсцесів органів черевної порожнини, особливо у після-
операційних хворих. Провадиться робота над вдосконаленням 
техніки біопсії при патології щитовидної залози під контролем 
УЗ. Виконуються інвазивні ультразвукові дослідження. 

Дуже тішить мене і те, що за моїм прикладом лікарську 
стезю обрали син та онука. 

Підсумовуючи нашу невелику розповідь про Юрія Дов-
ганя – піонера УЗД у Львові, ще раз відзначимо, що цей 
дуже скромний доктор зробив свій суттєвий внесок у ста-
новлення сучасної львівської практичної ультрасоногра-
фії. Він є добрим взірцем як відданого служіння охороні 
здоров’я населення, так і постійного стремління до по-
шуків нового в медицині.

Розмовляв Зеновій МАСНИЙ

 • Â³ñò³ ÍÒØ 

ÂØÀÍÓÂÀÍÍß 
ÏÀÌ’ßÒ² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍ 
ÊÎÊÎÐÓÄÇ²Â

5 грудня у приміщенні Львівського Будинку вчителя 
відбулась Урочиста Академія з нагоди 160-річчя від дня 
народження відомого науковця, просвітянина Іллі Коко-
рудзи. Ювіляр та його дружина Іванна були засновника-
ми та фундаторами дівочої гімназії у Львові. Співоргані-
затором торжеств виступило Наукове товариство імені 
Шевченка. Відбулася презентація книжки членів НТШ та 
УЛТ у Львові доцентів Зиновії Служинської та Романни 
Поліщук, а також відомої поетеси, багатолітньої ув’язненої 
ГУЛАГу Ірини-Орисі Матешук-Грицини «Ілля та Іванна 
Кокорудзи – засновники та фундатори приватної дівочої 
гімназії». Під час Урочистої Академії пролунали цікаві 
виступи низки відомих львівських науковців та освітян, 
зокрема, члена УЛТ та НТШ професор ЛНМУ ім. Данила 
Галицького Лесі Матешук-Вацеби.

Власна інформація

Знаєте, працювати лікарем складно. Навіть не тому що 
у тебе низькі зарплати або погані умови праці, не тому 

що твій робочий день часто триває цілу добу, і навіть коли ти 
вдома, то це не те «вдома» як у багатьох інших. Тобі можуть 
дзвонити о 12 ночі, о 2 чи 4 годині ночі ... У вихідні, свята... 
Люди хворіють завжди і дуже часто допомога лікаря може 
знадобитися в найнесподіваніший час.

Працювати лікарем складно тому що ти зустрічаєшся з 
абсолютно різними і, часом, огидними, якостями людської 
особистості. Або ж навпаки, коли ти повинен приймати склад-
ні, неоднозначні рішення, мати безвихідність ситуації.

Що таке робота лікаря-терапевта? З боку здається, що це 
хам, що сидить в своєму теплому кабінетику, нічого не розу-
міє і часто призначає непотрібне лікування, в той час як про 
правильне лікування (а саме головно – дешеве!) він взагалі 
не в курсі. Але я вам скажу інше. Лікар терапевт (сімейний 
лікар) – це надзвичайно важлива і складна професія. Най-
частіше вони стикаються з 3 категоріями пацієнтів 1. Ті, хто 
насправді серйозно не хворий, але вигадує собі хвороба. 2. Ті, 
хто ніколи не займався своїм здоров’ям, і раптом захворів ... 
3. Хронічні хворі, які, на жаль, ніколи не одужають. Кожна з 
цих категорій – абсолютно різний психотип, який вимагає 
індивідуального підходу (часто психологічної підтримки і 
роз’яснення). Кожен з цих типів пацієнтів завжди буде неза-
доволений діями лікаря: тому що «лікар не знає що у мене – 
він дурний», «тому що лікар тільки й знає що знаходити якісь 
страшні хвороби – я здоровий», «тому що лікар не може мене 
вилікувати, а я ходжу до нього вже вп’яте ».

Всі дороги сходиться до негативізму і недовіри до лікаря. 
Для будь-якої людини – це стресова ситуація. Для будь-якої 
людини – це вантаж. А тепер уявіть собі, що в день ви стика-
єтеся з такими пацієнтами 30 раз? Що вони вас звинувачують 
в дурості, жадібності, апатичності і т.д. «Ви мені призначили 
неправильне лікування» «ваше лікування мені не допомагає», 
«ваше лікування занадто дороге», «лікар – хам», «лікар – ха-
барник», «лікар тільки й говорить по телефону» ... всього 

лише кілька фраз, які завжди витають у 
повітрі в радіусі 500 метрів від будь-якого 
лікаря.

 Що таке робота лікаря швидкої допо-
моги? Якщо ви любите «сюрпризи» чи «несподіванки» – це 
для вас. Якщо ви любите шум мотора, запах бензину – це для 
вас. Якщо ви любите жити в машині – це для вас. Якщо ви 
любите екстрим – це для вас. Співробітник швидкої допо-
моги – це людина, яка виїжджає на виклик, потенційно ризи-
куючи своїм життям. Бомжі, алкоголіки, бандити, психопати, 
жертви вогнестрілів, ножових поранень, отруєння, бійки, 
вбивства... перші з цим всім стикаються саме лікарі з швидкої 
допомоги... вранці, вдень, ввечері, вночі. Кажуть, що лікарі 
швидкої знають менше, ніж лікарі лікарень і стаціонарів. Це 
неправда. Лікарі швидкої володіють значно ширшими знан-
нями, ніж будь-який з вузьких фахівців: кровотечі, пологи, 
отруєння, інфаркти, інфекції – спектр їх навичок та вмінь 
величезний. При цьому швидкість прийняття рішень і ступінь 
відповідальності досить високі. Я щиро вважаю, що пройти 
школу швидкої допомоги повинен кожен лікар будь-якої спе-
ціальності. Це школа життя, це школа виживання.

Що таке робота лікаря-хірурга? Ось уявіть, що у вас є 
голка довжиною в 2 см, нитка діаметром 0,2 мм і вам її по-
трібно протягнути у вушко з першого разу в темній кімнаті, 
де працює вентилятор. А якщо не протягнете, то ваш пацієнт 
помре. Спробували? Вийшло? А тепер ще раз... І ще раз... І 
ще раз.. І так протягом 2, 3, а то і 8 годин. Монотонна, юве-
лірна робота, де ціна помилки – здоров’я і життя пацієнта. 
Бабусі, дідусі, жінки, чоловіки, діти, новонароджені... Це не-
ймовірно напружена і відповідальна робота. 

 Є пацієнт. Він курить 40 років. Їсть все підряд, не займа-
ється фізичними навантаженнями. І потрапляє на стіл до хі-
рурга з обширним інфарктом. Не дивлячись на все можливе 
і не можливе, пацієнт помирає. Хто винен? Правильно – хірург. 
Нікого не хвилює, що було раніше. Нікого не хвилює та за-
взята впертість і невід’ємне бажання деяких наших пацієнтів 
вбивати себе. – «Нас вбив лікар. Кат!» І нікого ніколи не хви-
лює – скільки нервів, скільки фізичних і психічних сил ви-
трачає доктор, щоб не просто врятувати вам життя, а й збе-
регти ваше здоров’я. Адже операційна – це особливий світ, 

це задзеркалля, де є свої правила, фізика, хімія і магія. І хірург – 
той добрий чарівник, який своїми двома руками творить чу-
деса.

Що таке робота лікаря-реаніматолога? Реанімація це інь 
і янь нашого існування. Тут оживають померлі і помирають 
живі. Тут є рай і пекло. Тут є торжество і розчарування. І 
лікарі..Котрі, як не крути – посередники між цим і тим світа-
ми. Сьогодні перемогла смерть..завтра перемогло життя...
Сьогодні врятували після отруєння чадним газом батька трьох 
дітей, завтра померла новонароджена дівчинка. Сьогодні ро-
дичі наполягали відключити від апарату штучної вентиляції 
бабусю, тому що та встигла переписати квартиру, завтра мама 
50-річного сина буде плакати в трубку і благати врятувати 
сина, у якого крововилив у половину головного мозку і гли-
бока кома. Крім рівня компетентності (знання, навички), лі-
карі реанімації повинні володіти надзвичайним чуттям. Адже 
найважливіше не боротися зі смертю, а передбачити коли і 
де вона готує свій наступ. Найважливіше швидко (дуже швид-
ко!) і правильно (дуже правильно!) приймати рішення. Для 
реаніматологів час сповільнюється і кожна мить часто як ма-
леньке життя.

Знаєте, працювати лікарем – це складно. Це не тільки по-
стійні книги, курси, лекції ... Це не тільки постійні думки 
ночами, що було зроблено не так, що можна ще зробити. Це 
не тільки плач родичів у вухах після повідомлення поганих 
новин. Це в першу чергу переоцінка сенсу життя і життєвих 
цінностей. Життя! Ось найголовніше. Родина! Ось найваж-
ливіше. Все інше дурниця. І мільйонери і бомжі вмирають 
однаково. І тих, і інших підписують і відправляють у морг на 
однакових візках. І тільки кількість щирості в словах близьких 
і рідних – той критерій успішності життєвого шляху людини.

Знаєте, я це пишу не для моїх колег, я це пишу для пацієн-
тів, здорових, молодих і сильних людей. Просто перед тим, 
як подумати погано про лікаря... зупиніться на хвилю та за-
думайтеся, що лікарям іноді теж потрібно розуміння, бо вони, 
насамперед – люди…

Ігор КАЦИТАДЗЕ, асистент кафедри внутрішніх 
хвороб №2 НМУ ім. О.Богомольця, кардіолог відділу 

кардіологічної реанімації Олександрівської лікарні Києва

Знавці ватиканської політики визнали значущими слова 
Папи Франциска, який в посланні до президента Пап-

ської академії життя виступав проти надмірного лікування. 
Він нагадав, що призупинення «непропорційної терапії» є 
«морально» виправданим.

Хоча слова Франциска не є справжнім проривом, це, однак, 
смілива спроба встановити правила в той час, коли тривають 
гарячі дебати про кінець життя – так оцінюють лист, який 
Папа надіслав архієпископу Вінченцо Пальї (Pagliа) з нагоди 
організованого у Ватикані симпозіуму з цього питання.

Франциск написав, що сьогодні «втручання в організмі 
людини стають все більш ефективними, але не завжди є ви-
рішальними, можуть підтримати біологічні функції, які стають 
недостатніми, або навіть замінити їх, але це не рівносильне 
зміцненню здоров’я».

Папа звернув увагу на необхідність керуватися «мудрістю». 
Він сказав, що «в даний час стає все більш і більш підступною 
спокуса наполягати на терапіях, які зумовлюють величезний 
вплив на організм, але іноді вони не служать інтегральному 
благу людини».

Франциск нагадав слова Папи Пія XII, який 60 років тому 
вирішив, що «допустимо утримуватися» в «чітко визначених 
випадках» від використання потенційно доступних лікуваль-
них засобів.

Cьогодні ультразвукове дослідження широко застосо-
вується чи не у всіх галузях медицини. Молодим лі-

карям іноді здається , що так було здавна, а тому не задуму-
ються над тим, коли ж УЗД почали використовувати взагалі 
і, зокрема, саме у Львові, хто тут був піонером в цій справі. 
Тому ми вирішили зустрітися із тим, хто власне і став першим 
у цьому – доктором Юрієм Довганем. 

Впродовж багатьох років серед львівських лікарів та 
їхніх пацієнтів вважається, що для того, щоб найбільш 
якісно провести ультразвукове дослідження, слід неодмінно 
звернутися до доктора Довганя. «Доктор Довгань» – це 
вже своєрідний бренд в цій галузі медичної діагностики. 
Саме тому хочемо просити Вас розповісти про себе і про 
становлення у Львові медичної ультрасонографії. 

Я народився у Львові 25 жовтня 1946 року. У 1971 році 
закінчив Львівський державний медичний, після чого 2 роки 
працював у Волинському онкологічному диспансері, а потім 
у 1-й міській клінічній лікарні Львова. Саме на практичній 
роботі зрозумів всю важливість точної топічної діагностики 
для вибору оптимального лікування пацієнтів, а в багатьох 
випадках саме завдяки цьому і для врятування їм життя.

Впродовж 1980-1982 років навчався у клінічній ордина-
турі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 1-го Москов-
ського медичного інституту ім. Сєченова під керівництвом 
знаменитого вченого, академіка Володимира Василенка. На-
далі продовжив вдосконалювати свої знання там же у між- 
клінічному відділенні ультразвукової діагностики, де й роз-
почалось моє ознайомлення із медичною ультрасонографією. 

 • Vox populi - ðåàë³¿ íàøî¿ ìåäèöèíè

Ë²ÊÀÐ², ÍÀÑÀÌÏÅÐÅÄ – ËÞÄÈ!

Розкажіть, будь ласка, як саме у Львові та коли розпо-
чали проведення УЗД. 

Після повернення до Львова відомі медики Гліб Орел та 
Микола Оборін, які усвідомлювали гостру потребу в потребі 
розпочати у Львові проведення УЗД, рекомендували мене за-
відувачу кафедри хірургії професорові Михайлові Павлов-
ському, як пройшовшого в Москві школу медичної ультрасо-
нографії. При зустрічі йшлося про назрілу потребу розпочати 
у Львові впровадження в клінічну практику ультразвукової 
діагностики. Однак, на той час відповідної апаратури тут ще 
не було. Декілька місяців я займався УЗД в клінічному діаг-
ностичному центрі, дивився хворих на апараті УЗД, який був 
лише на кафедрі акушерства та гінекології. Невдовзі у на-
шому медінституті по лінії Академії медичних наук отрима-
ли апарат для доплерівської ехокардіографії, але оскільки він 
дещо не відповідав потребам цього виду діагностики, то його 
передали для застосування при УЗД. Так наприкінці 1984 року 
у базовій клініці кафедри хірургії вперше у Львові було розпо-
чато проведення ультразвукової діагностики, чим я і зайнявся. 

Отже, таким чином Ви виявилися піонером УЗД у Львові. 
У 1985 році я став асистентом кафедри променевої діа-

гностики факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Да-
нила Галицького (тоді ще Львівського державного медичного 
інституту) і вже в такій якості продовжив свою роботу. Там 
на кафедрі променевої діагностики я провадив курс УЗД, який 
був створений у 1986 році і став першим в Україні. 

Як спеціаліст ультразвукової діагностики Ви працює-
те вже понад 30 років. Які Ваші здобутки в цій галузі? 

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè: ïîñòàò³

ÄÎÊÒÎÐ, ßÊÈÉ ÇÀÏÎ×ÀÒÊÓÂÀÂ ÓÇÄ Ó ËÜÂÎÂ²

Він також нагадав, фрагмент «Декларації про евтаназію», 
випущеної Конгрегацією доктрини віри в 1980 році, де гово-
риться, що «морально слушною є відмова від використання 
терапевтичних засобів або їх припинення, коли їх вплив не 
відповідає етичним і гуманістичним критеріям, які вважати-
муться пропорційними до лікування «.

На думку Папи, цей критерій «дозволяє прийняти рішення, 
яке з моральної точки зору вважається відмовою від настир-
ної терапії». Цей вибір, на його думку, означає відповідальне 
визнання межі смертної людської істоти тоді, коли цьому не 
можна «протистояти». «Це не зумовлювання смерті; тут ви 
визнаєте, що не можете їй запобігти», – писав Папа Римський. 
Він додав: «Не використання надмірних коштів або призупи-
нення їх використання є рівноцінним уникненню настирної 
терапії» і воно має «зовсім інше етичне значення, ніж евта-
назія, яка завжди заборонена, тому що вона перериває життя 
і заподіює смерть».

На думку Франциска, «ретельний діагноз» в кожному ви-
падку має ключове значення. Він також нагадав про позицію 
Катехизму Католицької Церкви, який зазначає, що рішення 
має прийматися самим пацієнтом, якщо тільки він здатний до 
цього. Пацієнт, – зазначив Папа, – має, перш за все, право 
поговорити з лікарями та оцінити запропоновану йому тера-
пію та її пропорційність. 

(РАР)

 • Ðåë³ã³ÿ ³ ìåäèöèíà

ÏÀÏÀ ÂÈÑËÎÂÈÂÑß ÏÐÎÒÈ ÍÀÑÒÈÐÍÎÑÒ² Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ²
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ÂÇ²ÐÅÖÜ ÂÈÑÎÊÎÅÐÓ ÄÎ ÂÀÍÎÃÎ Ë²ÊÀÐß
Äî 60-ð³÷÷÷ÿ ²ãîðÿ Ñîëîíèíêà

Ігор Солонинко народився у родині львівських лікарів 1 січня 1958 ро-
ку. Впродовж 1974-1980 років навчався на лікувальному факультеті 

Львівського державного медичного інституту, який закінчив з відзнакою. 
Працює на посаді лікаря–анестезіолога у відділенні судинної хірургії 

Львівської обласної клінічної лікарні, йому присвоєно вищу кваліфіка-
ційну категорію. 

Доктора Ігоря Солонинка можна назвати взірцем сучасного високое-
рудованого лікаря. Він постійно прагне до вдосконалення своїх профе-
сійних знань та навиків. Стажувався зі спеціальності у відомих клініках Австрії, Канади, 
Польщі, вільно володіє англійською, польською, російською мовами. Неодноразово виступав 
на міжнародних і національних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах. Щедро ді-
литься своїми знаннями та професійним досвідом у своїх більше ніж 100 наукових публіка-
ціях. Є автором низки раціоналізаторських пропозицій. 

Доктор Ігор Солонинко вельми активний у громадському житті, став членом Українсько-
го лікарського товариства у Львові вже у часі його відродження в 1990 році, в якому брав 
активну участь. Впродовж 1994 -2004 років був скарбником товариства, членом Головної 
управи УЛТ у 1996–2000 роках. Нагороджений грамотою УЛТ та грамотою міської ради Льво-
ва у 2000 році, має Подяки та Грамоти за свою професійну діяльність.

ÄÀÐÓª ÆÈÒÒß ÌÀÉÁÓÒÍ²Ì 
ÏÎÊÎË²ÍÍßÌ
Äî 60-ð³÷÷ÿ Îëåêñàíäðà Êîðèòêà

Олександр Коритко народився 25 січня 1958 року в родині львів-
ських лікарів. У 1974 році закінчив середню школу із золотою 

медаллю, а у 1981 році – із відзнакою лікувальний факультет Львівсько-
го державного медичного інституту. Навчався у клінічній ординатурі з акушерства-гінеколо-
гії (1983–1990), згодом працював молодшим науковим співробітником акушерського відділу 
Львівського науково-дослідного інституту спадкової патології.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інтранатальна охорона плоду із 
затримкою його розвитку”. Від 1990 року працював асистентом кафедри акушерства-гінеко-
логії педіатричного факультету ЛДМІ, від 1996 року є доцентом кафедри акушерства-гінеко-
логії №2 ЛНМУ ім.. Данила Галицького. Він є автором більше 100 публікацій, однієї моно-
графії (у співавторстві) “Біофізичний профіль плода” (1993 р.). Автор низки публікацій у 
часописі “Народне здоров’я” про лікарів-патріотів, чиї імена не завжди згадують в історії 
української медицини. 

Член УЛТ від перших днів відновлення організації, в Головній управі працював впродовж 
1996-2000 років, був головою комісії у справах молоді (1996–2000р.р.). 

Професійна та громадська робота Олександра Коритка не один раз була відзначена Гра-
мотами та Подяками, та найголовнішим є те, що своєю самовідданою працею він заслужив 
любов та повагу як своїх колег та студентів, так і численних пацієнтів, адже допомагає при-
ходити у світ майбутнім поколінням українців.

Один із засновників Українського лікарського товари-
ства Іван Куровець народився 17 січня 1863 року у 

селі Батятичі на Львівщині в священичій родині. Здобувши у 
Львові гімназійну освіту, став студентом Віденського універ-
ситету та отримав диплом лікаря у 1887 році. В часі навчан-
ня в університеті був одним із найактивніших членів україн-
ської студентської організації – товариства “Січ”, де проявляв 
значні організаторські здібності.

Повернувшись у 1887 році до Галичини, почав лікарську 
практику в місті Калуші на Станіславщині (тепер Івано-Фран-
ківська область), де прожив 30 років. Як і більшість україн-
ських лікарів у ті часи, поряд із лікарською практикою був 
активним у політичній, економічній, культурній, освітянській 
сферах. За його ініціативою та участю був заснований у Ка-
луші “Хлопський банк”, побудований “Народний дім”, який 
довгий час був окрасою міста. В 1910 році доктор Куровець 
став одним із учасників організації Українського лікарського 
товариства в Галичині. Впродовж 1908-1914 років він був по-
слом до Галицького краєвого, а в 1928 році до варшавського 
сейму. За всі роки праці в Калуші був постійно в контакті з 
лікарями-українцями Галичини. 

В 1917 році Іван Куровець переїхав до Львова, де його 
зустріли історичні події – дні Листопадового чину, що при-
вели до народження Західноукраїнської Народної Республіки. 
Українська Національна Рада, взявши до своїх рук владу у 
Західній Україні, 9 листопада 1918 року створила уряд Рес-
публіки – Державний секретаріат, який очолив др. Кость Ле-
вицький. До складу секретаріату увійшло 14 державних сек-
ретарів, в тому числі секретар охорони здоров’я, яким став 
Іван Куровець, знаний, як добрий організатор, енергійний, 
вимогливий до себе та інших. Можна з гордістю відзначити, 
що першим міністром охорони здоров’я української держави 
був доктор Іван Куровець – один із засновників УЛТ. Його 
обов’язки були нелегкі в час важкого санітарного стану краю, 
коли полонені і населення хворіли на грип (іспанку), висипний 
і черевний тифи. Для припинення епідемій треба було вста-
новити на кордонах і на шляхах карантійні станції та залучи-
ти багато лікарів і допоміжного персоналу, відкрити додатко-
ві ізолятори, забезпечивши їх усім необхідним. Уряд ЗУНР 
усвідомлював загрозу розширення інфекційних хвороб і оці-
нював обмеження своїх можливостей у вирішенні цих проблем. 
Становище було важке – не було відповідних приміщень, 
кількості лікарів, медикаментів. Доктор І. Куровець звернув-
ся до Інтернаціонального комітету з поборення епідемій у 
Берні (Швейцарія), Відні та Будапешті, повідомив про важкий 
санітарний стан і попросив допомоги. В березні 1919 року до 
Галичини приїхала санітарна комісія Червоного хреста, але 
вона не дала реальної допомоги. Від лютого до травня 1919 року 
захворіло 34 лікарі, з них 14 померло. 

 Іван Куровець проявив себе, як прекрасний організатор, 
залучив до праці директорів шпиталів, які були поляками, але 
в основному мусіли підпорядковуватися його організації. В 
лютому 1919 року Державний Секретаріат, який після евакуа-
ції столиці переїхав до Станіславова, створив державну Раду 
здоров’я, до якої входив др. І. Куровець, як начальник сані-
тарного відділу Секретаріату внутрішніх справ, і полковник 
др. Андрій Бурачинський, який був рідним, старшим братом 
доктора Тита-Євгена Бурачинського. Після проголошення 
диктатури в червні 1919р. державні секретаріати припинили 
свою діяльність. На початку листопада 1919 р. Україн ська 
Галицька Армія потерпіла поразку, об’єднання з Денікіним 
не допомогло, а підпорядкування більшовицький владі при-
вело до капітуляції УГА і держави на довгі роки. Треба від-
значити, що українські лікарі, багато яких загинуло, свій 
обов’язок виконали добросовісно. 

Після закінчення війни др. Іван Куровець повернувся до 
Львова і працював у “Народній лічниці”, ординував у внут-
рішньому відділі, приймав хворих з ЛОР-патологією та очни-
ми хворобами. 

25 грудня 1919 року у Львові було відновлено діяльність 
Українського Лікарського Товариства, перервану Першою 
світовою війною. На першому зібранні в домівці “Народної 
лічниці” було тільки шість лікарів: С. Дрималик, І. Береж-
ницький, І. Куровець, І. Полохайло, М. Панчишин, О. Барвін-
ський. Ініціював зустріч С. Дрималик, який повідомив про 
відновлення товариства, про скликання загальних зборів, 
закликав відшукати старих членів та згуртувати нових, мо-
лодих лікарів. Головою УЛТ в 1920 році став др. Іван Куровець. 
За його ініціативою зустрічі відбувались щотижнево, бесіди 
були на професійні, особисті теми, проходили активно, з ви-
слуховуванням різних думок і пропозицій. За ініціативою УЛТ 
рекомендовано видавати журнал “Лікарський вісник” україн-
ською мовою, який мав стати органом Лікарської комісії НТШ 
і УЛТ. “Лікарський вісник” став першим медичним науково-
практичним журналом в Галичині. В редакційній комісії були: 
М. Панчишин, І. Берижницький, С. Дрималик та І. Куровець.

Зустрічі УЛТ відбувалися спочатку в “Народній лічниці”, 
але беручи до уваги, що приміщення було далеко від центру 
міста, їх перенесено до домівки самаритянської секції Україн-
ського Горожанського комітету на вул. Бляхарській, 11, а зго-
дом в 1922р. товариство перейшло на вул. Руську, 3 в будинок 
Ставропігійського інституту, де була книгарня. 

У “Лікарському віснику” др. І. Куровець опублікував низ-
ку статей, в основі яких були власні спостереження з лікарської 
практики і охорони здоров’я. І. Куровець був дійсним членом 
НТШ, працював у його природничо-лікарській комісії.

Повторно обраний І. Куровець головою УЛТ в 1922 році. 
Засідання УЛТ відбувалися в організованому доктором Мак-
симом Музикою бактеріологічно-хімічному інституті. В цьо-

му приміщенні знаходилася спо-
чатку редакція і адміністрація 
“Лікарського вісника”. В 1923 ро-
ці І. Куровець видав книжечку на 
30 сторінок “Перша поміч у наглих 
випадках захворювання”. На про-
тязі всіх років постійно працював 
у “Народній лічниці”: спочатку був 
обраний заступником голови то-
вариства “Народна лічниця”, а в 
1923 р. його головою. Після смерті 
др. Сильвестра Дрималика став її 
директором. На першому місці поставив ідею побудови лічни-
ці і почав збирати кошти на побудову Українського Шпиталю.

В 1923 році на загальних зборах Товариства створено 
шпитальний комітет, який би здійснював підготовку до по-
будови лікарні. Він усвідомлював, що основним для “Народ-
ної лічниці” є забезпечення її кваліфікованими лікарями. 
Кількість хворих, які зверталися за допомогою до амбулато-
рії постійно зростала і вони добровільно давали невеличку 
доброчинну поміч.

Іван Куровець приймав участь в різних громадських ор-
ганізаціях: був головою видавничої комісії “Просвіти”, голо-
вою Надзірної Ради видавничої спілки “Діло”, членом упра-
ви “Центробанку”, “Карпатії”, секретарем “Народного дому”.

Як політичний діяч очолював спочатку “Трудову партію”, 
а далі вступив в Українське Народно-Демократичне Об’єднання 
(УНДО) та став членом його центрального комітету. За час 
існування Українського Таємного університету, приймав участь 
у викладанні на лікарському факультеті.

В червні 1927 року у Львові в Народному домі відбувся 
другий з’їзд українських природознавців і лікарів. На з’їзді 
виступали багато лікарів з цікавими науковими працями. З 
доповіддю “Про наглі випадки при різних захворюваннях і 
першу поміч” виступив доктор Куровець. З’їзд поручив УЛТ 
створити постійну комісію для захисту інтересів українських 
лікарів у Польщі.

У 1927р. УЛТ відзначило 40-річчя діяльності доктора І. 
Куровця, обравши його Почесним членом УЛТ, і встановило 
щорічну нагороду імені Івана Куровця за наукову працю у 
розмірі 200 злотих.

У вересні 1930 року у Львові, на ділянці, пожертвуваній 
Митрополитом Андреєм Шептицьким, по вул. Петра Скарги, 4 
(тепер вул. Є. Озаркевича), з ініціативи І. Куровця і з активною 
допомогою митрополії розпочато будівництво Українського 
шпиталю “Народної лічниці”. Роботи проводилися народним 
коштом та доброчинними внесками впродовж 8 років. Всі свої 
сили др. І. Куровець віддавав “Народній лічниці”.

Будучи важко хворим він приходив щодня у амбулаторію. 
9 травня 1931р. прийшов у лічницю на збори на яких зробив 
звітну доповідь про роботу лічниці.

13 травня 1931р. др. І. Куровець помер на 68 році свого 
життя та зостав похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Доктор Іван Куровець впродовж всього життя був борцем 
за національну ідею, пропагував її та вважав, що здоров’я 
нації – це сила народу, а належна освіта закріпить її зростання.  

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè: ïîñòàò³

ÏÅÐØÈÉ Ì²Í²ÑÒÐ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
155 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ²âàíà Êóðîâöÿ

 • Â³òàºìî þâ³ëÿð³â!

ÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅÑÎÐ, 
ÏÎ×ÅÑÍÈÉ ×ËÅÍ ÓËÒ Ó ËÜÂÎÂ²
Äî 90-ð³÷÷ÿ ïðîôåñîðà Ïàâëà Ì³ñþíè

Павло Місюна – відомий польський вчений, знаменитий хірург 
народився в Україні на Рівненщині 15 січня 1928 року. 

Вищу медичну освіту здобув у 1954 році в Люблінській Медич-
ній Академії. Навчаючись там, працював на кафедрі нормальної 
анатомії, а потім – на кафедрі загальної хірургії. Отримавши диплом 
лікаря, розпочав роботу у клініці загальної хірургії імені Ф. Скубі-
шевського, де в 1963 р. захистив дисертацію “Дослідження процесу 
загоєння судинних протез”.

У 1971 році під його орудою було організовано клініку судинної 
хірургії, яку П.Місюна й очолив та став завідуючим кафедри. Одно-
часно був призначений заступником директора інституту хірургії. В 
1973 році став проректором Медичної Академії в Любліні. Його 
докторська дисертація була присвячена проблемі “Реконструктивних 
операцій на стравоході за допомогою протез та кишківника”.

Впродовж 1980-1998 років, до часу переходу на пенсію, Павло Місюна очолював кафедру 
ІІ клініки загальної хірургії, займався реконструктивною хірургією судин грудинно-плечового 
сегменту, судинно-ниркової патології, гострими тромбозами та лімфодемами.

В клініці загальної хірургії провідними темами наукового дослідження були захворюван-
ня стравоходу, а передусім рефлюксна хвороба, стравохід Баррета, а також рак стравоходу, 
що входили в загально-польську програму, координатором якої був професор П. Місюна. Ним 
було опубліковано понад 200 статей, а також 11 монографій з цієї проблематики. Провідними 
темами кафедри були зобна хвороба, новотвори кишечника, малоінвазивна хірургія органів 
травлення. Під його керівництвом захищено 17 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

Від 1975 до 1996 року був воєводським хірургом. З 1986 р. по 1990 р. – член Ради Вищої 
Медичної Школи в Любліні.

Професор Павло Місюна є членом головою товариства хірургів та обирався його головою, 
є членом товариства гастроентерологів, а також міжнародних товариств і клубів (ISDE, IGSC 
та інші).

За свою активну діяльність неодноразово нагороджений відзнаками Медичної Академії 
та міністерства охорони здоров’я Польщі, товариства хірургів.

Павло Місюна забуває про те, що прийшов у цей світ на українській землі. Він чудово 
співає наші пісні, досконало знає «Кобзар». Польський професор сприяє зміцненню контактів 
тамтешніх та українських хірургів. Він разом із Заслуженим лікарем України, завідувачем 
хірургічного відділу Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих 
ім. Ю. Липи Богданом Соловієм організували постійно діючі хірургічні симпозіуми “Хірур-
гічні дні”, які вже впродовж багатьох років поперемінно проводяться у Львові та Любліні. 

Професор Павло Місюна за заслуги у співпраці українських і польських хірургів у 1998 ро-
ці був обраний Почесним членом Українського лікарського товариства у Львові – одним із 
декількох іноземців, які удостоєні цього.
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Безумовною гордістю ювіляра є 
його сини. Батьковим шляхом у виборі 
професії пішов молодший син доктора 
Голика Юрій – кандидат медичних на-
ук, асистент кафедри хірургії ФПДО 
ЛНМУ ім. Данила Галицького. Стар-
ший син Роман – доктор історичних 
наук, старший науковий співробітник 
Інституту українознавства імені Івана 
Крип’якевича АН України. Вочевидь, 
йому передалось від батька глибоке 
зацікавлення історією, він вивчає культурологічні проблеми 
України ХVІІ-ХVІІІ сторіч.

Любов’ю всього життя Йосипа Голика є хірургія, якій він 
присвятив півстоліття, впродовж якого дні та численні ночі 
були віддані боротьбі за здоров’я та життя не однієї тисячі 
пацієнтів. Та «старість його вдома не застане», як співається 
у відомій пісні, Йосип Голик, вийшовши на пенсію, успішно 
продовжує передавати свій величезний професійний досвід 
студентам Львівського медичного коледжу післядипломної 
освіти, активно пропагуючи кращі засади та надбання україн-
ської медицини. 

ÄÎÐÎÃ² ÍÀØ² ÞÂ²ËßÐÈ!
Çà ðîêîì ð³ê æèòòÿ íåâïèííî ëèíå
Äàðóº âåñåí âåñåëêîâèé ÷àñ.
Ó öþ ÷óäîâó þâ³ëåéíó äíèíó
Â³òàííÿ ùèð³ âè ïðèéì³òü â³ä íàñ.
Íåõàé Ãîñïîäü âàì øëå äîáðî òà ùàñòÿ,
Ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ìîðå áëàã çåìíèõ,
Íåõàé ðîêè, ìîâ ðóøíèêè êâ³ò÷àñò³,
Ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî âàøèõ í³ã!

Українське лікарське товариство у Львові
Матеріал підготували Любов Ней-Гоцко 

та Зеновій Масний

Відомого вислову про те, що в хірургії повинно бути 
все красивим – і розріз, і шов, неодмінно дотримуєть-

ся герой нашої розповіді, відомий львівський хірург, доцент 
Йосип Голик. Він справедливо вважає хірургію мистецтвом, 
а саме мистецтво, якому поклоняється, – цілющим ліком. 

Йосип Голик народився 6 січня 1938 року в селі Уріж на 
Дрогобиччині. Закінчивши тамтешню школу, став студентом 
Бориславського медичного училища. Потім працював у діль-
ничній лікарні, згодом у Винниківській МТС, а далі повернувся 
до рідного Уріжа. Прагнення до здобуття вищої медичної 
освіти не полишало молодого медика і у 1960 році він став 
студентом вечірнього відділення Львівського державного ме-
дичного інституту. Поєднуючи працю з навчанням, у 1967  ро-
ці здобув омріяний диплом лікаря. Працював хірургом у селі 
Дубляни Самбірсь кого району на Львівщині, а згодом у ЦРЛ. 
У 1970 році почав працювати хірургом у І хірургічному від-
діленні Львівської обласної клінічної лікарні. Вже через 9 років 
після закінчення інституту захистив кандидатську дисертацію 
“Роль протеолітичних ферментів у розвитку парезу кишків-
ника при гострому гнійному перитоніті”. Від 1980 року він є 
асистентом, а від 1989 року — доцентом кафедри хірургії 
факультету післядипломної освіти Львівського національно-
го медичного університету імені Данила Галицького. 

Доцент Йосип Голик — автор майже півтори сотні науко-
вих статей, методичних розробок, співавтор монографії “Комп-
лексне лікування хворих з гнійними процесами” (1979 р.). 

Завжди активний, патріотично налаштований Йосип Голик 
у буремних 90-х роках перебував у вирі громадського життя. 
Він був обраний делегатом 1-го з’їзду Народного Руху в Ки-
єві, взяв якнайактивнішу участь у створені осередку Народ-
ного Руху і Товариства української мови імені Тараса Шев-
ченка у Львівському державному медичному інституті. 

Йосип Голик є членом Наукового товариства іме-
ні Шевчен ка та товариства “Просвіта” і плідно там 
працює. Від 1995 ро ку він бере вельми активну участь 
в діяльності Українського лікарського товариства, 
неодноразово був у його Головній управі УЛТ. Як го-
лова лікувально-профілактичної комісії організував 

декілька науково-практичних конференцій. Не можна не від-
значити його активну участь у роботі конгресів СФУЛТ та 
з’їздів ВУЛТ. Він є учасником обласної асоціації хірургів, 
атестаційної комісії з хірургії та дорадчої ради Обласного 
управління охорони здоров’я.

Перу Йосипа Голика належить низка цікавих публікацій 
у часописі «Народне здоров’я». Не можна не відзначити, що 
він докладає великих зусиль для гідного вшанування пам’яті 
своїх вчителів, старших колег, серед яких професор О.Фільц, 
доценти Л. Криштальська та В.Макаруха, доктор Б.Чарков-
ський та інші. Саме доцентові Голику належить ініціатива 
встановлення пам’ятної таблиці до 100-річного ювілею відо-
мого вченого, професора Григорія Івашкевича.

Праця та громадська діяльність доктора Йосипа Голика зас-
лужено відзначена Почесними грамотами та Подяками, про юві-
ляра йдеться у книзі Любові Гоцко-Ней « Українське лікарське 
товариство у Львові 1910-1939-1990-2010 роки» (2010 р., с. 180-181). 

Головним у житті доктора Голика є, безумовно, медицина, 
хірургія, але й великий у нього потяг до мистецтва. Маючи 
чудовий голос, він ще у студентські роки був одним із актив-
них організаторів міжвузівського студентського хору “Гомін”. 
До тепер згадує, як у далекі вже 60-ті роки цей творчий колек-
тив їздив Галичиною. Його учасники побували у Криворівні, 
де мали можливість зустрітися із дружиною Гната Хоткевича, 
брали у Шешорах участь у відновленні пам’ятника на моги-
лі січовиків. Учасники хору не лише співали, але й проводи-
ли просвітницьку патріотичну діяль ність серед населення. 
Багато років він співав у відомому університетському хорі 
“Музи Гіппократа”. Здавна захоплюється фотографуванням – 
зібрав чималу фототеку чудових світлин, а також зняв (ще в 
60-70 роках!) любительські кінострічки, в яких зафіксував 
для історії знаменні історичні та мистецькі події.

 • Â³òàºìî þâ³ëÿð³â!

ÉÎÃÎ ËÞÁÎÂ – Õ²ÐÓÐÃ²ß
Äî 80-ð³÷÷ÿ Éîñèïà Ãîëèêà

Така клінічна картина обумовлена зростанням швидкості 
поділу і злущування клітин, внаслідок чого виділення стають 
сироподібними, схожими на виділення при кандидозі. Раніше 
такий стан називали цитолізом Додерляйна або цитолітичним 
вагінозом.

При огляді клінічна картина дійсно схожа на вульвовагі-
нальний кандидоз, але виявляється безліч лактобацил, запальні 
явища слабо виражені, лейкоцитоз не виражений, відмічаєть-
ся нерівномірне зникнення цитоплазми епітеліальних клітин, 
«голі ядра», несправжні ключові клітини, які утворюються за 
рахунок налипання лактобацил на проміжні клітини епітелію, 
реакція піхви кисла. Також важливою діагностичною ознакою 
є відсутність патогенних мікроорганізмів.

Тактика ведення пацієнтів: зменшення кислотності піхви, 
промивання піхви розчином бікарбонату натрію (30–60 г/л) 
спочатку 2–3 рази на тиждень, потім – 1 раз на тиждень, що 
дає змогу зменшити кількість лактобацил і кількість виділень. 
Крім того, слід пояснити пацієнту, що це тимчасове явище, 
яке пов’язане з фізіологічними процесами.

Піхвовий лактобацильоз описано Horowitz в 1994 р., про-
являється густими білими сметаноподібними або сирнистими 
виділеннями, які супроводжуються свербежем, печінням. Ці 
явища посилюються в другій половині циклу, досягають мак-
симального розвитку до початку менструації, зникають після 
неї і знову з’являються за 7–10 днів до нового циклу. Повто-
рюються кожного циклу. Часто у таких пацієнтів в анамнезі 
присутнє багаторазове лікування з приводу рецидивного канди-
дозу без особливого успіху. У вологому препараті виявляють 
анаеробні бацили. Тактика ведення пацієнта: амоксицилін/
клавуланат, відміна препаратів азолового ряду.

Стрептококовий вульвовагініт зустрічається рідко, спо-
стерігається при низькому рівні естрогенів у дітей, жінок 
перименопаузального періоду, в період лактаціі. У дітей стреп-
тококи групи А найчастіше викликають запалення на тлі скар-
латини при переносі мікроорганізмів з ротоглотки через за-
бруднені пальці. В клінічній картині превалюють запальні 
явища, у третини хворих можуть спостерігатись виділення з 
піхви. Слизова оболонка при стрептококовому вульвовагініті 
стоншена, гіперемована, в ділянці вульви – плями гіперемії, 
хворі скаржаться на свербіж, печіння, серозні виділення з 
піхви. Тактика: системні антибіотики доцільно застосовувати 
тільки у дітей, місцево – крем з естрогенами.

Колі-вагініт зустрічається переважно при супутніх за-
хворюваннях травного каналу – хворобі Крона, неспецифіч-
ному виразковому коліті, захворюванні товстого кишківника, 
ректо-вагінальних свищах. Також він можливий при недот-
риманні гігієни, деяких формах сексуальної поведінки, при 
нетриманні калу та після антибіотикотерапії, при гіпоестро-
генії. E. coli є компонентом нормальної мікрофлори, але відо-
мий як частий збудник інфекцій сечових шляхів. У піхві є 
коменсалом, носійство супроводжується рясними зеленими 
виділеннями з неприємним запахом та зсувом рН у лужний 
бік. Тактика: відрегулювати догляд, а також крем з естрогеном, 
що дасть змогу збільшити кислотність піхви.

Шигельозний вагініт зустрічається переважно в дітей, в 
районах, ендемічних за дизентерією. Характеризується ряс-

ними або мізерними кров’янистими 
виділеннями. У деяких пацієнтів по-
єднується з проносом. Інколи набуває 
затяжного перебігу, з кров’янисто-
гнійними виділеннями. Діагноз вста-
новлюється при стійкому перебігу 

вагініту з кров’янисто-гній ними виділеннями, поєднанні з 
проносом, ростом Shigella spp. в чистій культурі. Тактика ве-
дення: системна, антибактеріальна терапія, зокрема ампіцилін. 
При гіпоестрогенії рекомендується застосовувати крем з ам-
піциліном.

Туберкульозний вагініт зустрічається дуже рідко, при 
туберкульозі статевих органів, проявляється дрібними вираз-
ками з множинними вегетаціями і свищами.

Також до казуїстичних видів відносять кондиломатозний 
вагініт, лептотрикс-вагініт, амебіаз, стафілококовий вагініт, 
шистосомоз, емфізематозний вагініт, психосоматичний вагі-
ніт. До можливих шляхів корекції таких станів слід віднести 
наступне: усунення екзогенних і ендогенних причинних фак-
торів дисбіозу; створення оптимального рН середовища; ко-
рекція ендогенної мікробіоти; антибактеріальні засоби, при 
необхідності, а також антимікотичні препарати, антипрото-
зойні засоби, бактеріофаги; пре- і пробіотики.

Ми рекомендуємо включати в схеми лікування будь-яких 
неспецифічних вагінітів Біон-3 – біологічно-активну добавку, 
яка нормалізує мікрофлору кишківника і поповнює дефіцит 
вітамінів і мінеральних речовин. Містить три живі пробіо-
тичні культури, які впродовж тривалого часу підтримують 
природну рівновагу кишкової мікрофлори. Пробіотичні куль-
тури в препараті захищені від впливу шлункового соку і у 
великій кількості живими потрапляють у кишківник. Всі шта-
ми включені в міжнародний класифікатор мікробіологічних 
культур, характеристики штамів описані в керівництві Євро-
пейської організації з контролю за харчовими продуктами.

У разі порушення балансу мікрофлори кишківника в ре-
зультаті прийому антибіотиків пробіотичні культури здійсню-
ють її відновлення. Біон-3 містить всі найважливіші мінеральні 
речовини і мікроелементи для відновлення балансу електро-
літів, а також забезпечує організм усіма вітамінами, необхід-
ними для зміцнення імунної системи. Достатня кількість ві-
тамінів також сприяє швидшому одужанню після перенесених 
захворювань.

Основні функціі пробіотиків, які необхідні для корекціїї 
ендогенної мікробіоти: нормалізація бар’єрної функції епіте-
лію; поліпшення мікроекології біотопів (підвищення коло-
нізаційної резистентності); регуляція цитокінового балансу і 
ангіогенезу (пригнічення фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α) 
і пов’язаного з ним апоптозу колоноцитів; стимуляція інтер-
лейкіну-10 (ІЛ-10), трансформуючого фактора росту-β (TGF-β); 
підвищення синтезу імуноглобуліну; стимуляція факторів 
вродженого імунітету.

Оптимальний склад вітамінів та мікроелементів так само 
сприяє підвищенню імунологічного захисту організму та від-
новленню рН піхви і стабілізації складу мікробіоти піхви. 
Сюди входить імунологічна дія (безпосередній вплив на пере-
біг імунологічних процесів): вітамін А стимулює клітинний 
цикл і проліферацію Т-клітин шляхом збільшення секреції 
IL-2; вітамін D стимулює проліферацію моноцитів; вітамін 
С призводить до підвищення вмісту в плазмі IgA, IgM і ком-
понентів системи комплементу; збільшує фагоцитарну актив-
ність макрофагів; вітамін Е бере участь в утворенні СD4, 
IL-2, сприяє проліферації Т-клітин; вітамін В6 необхідний для 
розвитку реакції антитілоутворення і фагоцитарної функції 

нейтрофілів та ін.; антиоксидантна дія; збереження клітинних 
структур і підтримання їх біологічної активності; запобіган-
ня перекисному окисленню ліпідів (окислювальна деградація) 
і структур сполучної тканини.

Мікроелементи, які входять до складу Біону-3, як і вітамі-
ни, мають імунну та антиоксидантну активність. Селен бере 
участь у функціонуванні факторів неспецифічного захисту, 
реакціях клітинного і гуморального імунітету, регулює стабіль-
ність клітинних мембран. Цинк необхідний для утворення і 
реалізації функції В- і Т-клітин, адекватної роботи факторів 
неспецифічного захисту, в тому числі підтримує фізіологічний 
обмін і функції епітеліальних клітин слизових.Оптимальна 
комбінація вітамінів і мікроелементів створює синергізм дії 
всіх компонентів при вживанні комплексу вітамінів С, А, Е і 
мінералів (цинк, мідь, селен) та сприяє засвоєнню культур 
мікроорганізмів. Ми рекомендуємо приймати Біон-3 дорослим 
і дітям з 14 років по 1 таблетці 1 раз на добу протягом місяця. 
Застосування комбінованого препарату Біон-3 в разі виявлен-
ня неспецифічного вагініту дозволить покращити клінічну 
картину захворювання, поліпшити психоемоційний стан па-
цієнта. Біон-3 можна рекомендувати як допоміжний та під-
тримувальний засіб при лікуванні неспецифічних вагінітів.

К. БАРДОВА, кандидат медичних наук, 
доцент кафедри дерматовенерології, Національної 

медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Cтаття вперше в повному об’ємі надрукована у журналі 

«Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» 7 (96) ‘2016 
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(Закінчення. Початок на стор. 3)

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

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ
Основним наміренням є молитва 

за пацієнтів, потребуючих зцілення. 
Запрошуються також всі бажаючі, 

незважаючи на конфесійну приналежність. 
Молитовні зібрання відбуваються у перший 

понеділок місяця о 19.00 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)

Адреса:
церква св. Йосафата
вул. Замарстинівська, 134
м. Львів, 
тел. 231-85-35, моб. 098-25-35-068 
Онлайн: http://www.cssr.lviv.ua/translyatsiya/
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• 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

УЛТ у Львові з сумом сповіщає, що 25 грудня 2017 року 
на 75-му році життя відійшла у вічність голова осередку 

УЛТ у 5-й комунальній клінічній міській лікарні, 
колишній доцент кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №1, голова осередку Союзу українок 
Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького
ГАВРИЛЮК Зоряна Олексіївна

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 лі-
карським товариством (УЛТ) у Львові та Світовою фе-
дерацією українських лікарських товариств (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).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
28 квітня – ранковий виїзд із м. Львів. Вечірня 

культурна програма в м. Брно. Нічліг у готелі.

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

28 КВІТНЯ – 7 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
29 квітня – м. ПРАГА. Культурна програма (Празький 

град, собор Св. Віта, Карлів міст, Староместська площа 
тощо). Обід у чеській таверні. Переїзд до Парижа.

30 квітня – 2 травня – м. ПАРИЖ. Медична та 
культурна програми (оглядова автобусна екскурсія 
містом, екскурсії «Сіте», «Монмартр», «Нічний Париж» 
тощо). Нічліги в готелях Парижа і Брюсселя.

3 травня – м. ГАУДА. Культурна програма (традиційний 
сирний ринок). парк вітряків Кіндердайк. Нічліг у готелі.

4 травня – м. ГААГА. Медична та культурна програми 
(оглядова екскурсія, Міжнародний суд ООН, Мадюродам – 
Голландія в мініатюрі). Парк тюльпанів Кекенхоф. Нічліг 
у готелі.

5 травня – м. АМСТЕРДАМ. Культурна програма 
(Рейксмузеум, фабрика та музей діамантів, квартал 
червоних ліхтарів, квітковий ринок «Блуменмаркт», 
сирний ринок Альберта Кйойпа, музеї Ван Гога, Мадам 
Тюссо тощо). Переїзд до Кракова.

6 травня – м. КРАКІВ. Культурна програма (Вавель, 
ринкова площа, суконні ряди тощо). Нічліг у готелі.

7 травня – повернення до м. Львів.

ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА
(Париж, Гаага, 30 квітня – 4 травня 2018 р.))

- Відділення акушерства та гінекології Дитячого 
клінічного центру Робера Дебре: ознайомлення з ро-
ботою відділення;

- Відділення анестезіології та реанімації  Клініч-
ного центру Кошен: ознайомлення з діяльністю клініки 
та роботою відділення, 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 устат-
куванням;

- 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 муляжів 
хворих на шкіряні захворювання;

- Шпиталь HMC в Гаазі: ознайомлення з роботою 
відділень ургенції та акушерства.

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 – 
25 березня 2018 року! 

(або раніше в разі повного набору групи (58 осіб))
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Жертовність – неодмінна риса 
кожного доброго Лікаря. Це, 

зокрема, стосується і стремління лікаря 
пізнавати медицину глибше, освоювати 
нові лікувально-діагностичні техноло-
гії тощо, жертвуючи своїм вільним ча-
сом і можливістю спокійно «почивати 
на лаврах» здобутої спеціальності та 
посади. Постійний творчий неспокій 

був характерною рисою Любові Заграй впродовж всього її 
порівняно недовгого життя та всієї професійної діяльності. 

Любов Заграй народилася 27 січня 1958 року у селі Тар-
таків на Львівщині в сім’ї службовців. Закінчивши школу із 
золотою медаллю, у 1983 році здобула диплом лікаря-педіатра 
у Львівському державному медичному інституті. 

Після завершення інтернатури у Городоцькій ЦРЛ, вона 
працювала в одній із найважчих галузей медицини – лікарем 
швидкої медичної допомоги у Львові. Від 1989 року доктор 
Заграй на посаді лікаря-радіолога Львівської обласної клініч-
ної лікарні. Проходила спеціалізацію, підвищення кваліфіка-
ції за цією новою для себе спеціальністю у відомих клініках 
та медичних вузах Москви, Києва, отримала вищу категорію 
з медичної радіології. У 1991 році вона стала завідувачкою 
радіоізотопної лабораторії ЛОКЛ. Її висока професійність 
зумовила обрання її у 1997 році членом Європейського конг-
ресу радіологів. 

У 2000 році, як приватний підприємець у медицині, доктор 
Заграй заснувала “Авторську лабораторію Любові Заграй”. 
Майже одразу цей заклад здобув добру славу серед численних 
колег та пацієнтів завдяки використанню найновіших лабо-
раторних технологій та чудовому вишколу персоналу.

Доктор Заграй щедро ділилася з колегами своїми знаннями 
та досвідом, була автором десятка наукових публікацій, прий-
мала активну участь в науково-практичних конференціях в 
Україні та за рубежем. 

Водночас, як і належить лікарю, Любов Заграй брала ак-
тивну участь у житті медичної громади. Двічі була обрана 
членом Головної управи УЛТ у Львові (у 1996–1998 рр. і пов-
торно у 2006 році), працювала в кваліфікаційно-кадровій 
комісії товариства, виявляла надзвичайну активність, диву-
вала новими ідеями.

Вона любила подорожувати, знайомлячись при цьому із 
зарубіжним досвідом – жодна поїздка, яку організовувало УЛТ 
по Україні та за кордон (Будапешт, Прага, Краків та ін.), не 
відбувалася без неї. 

На жаль, свічка життя Любові Заграй погасла вже на 49 році 
життя. Вона відійшла у вічність внаслідок невиліковної хво-
роби у 2007 році. Своїм професійним та організаційним хис-
том вона могла би ще багато зробити для нашої медицини, та 
не судилося… 

Доктор Заграй залишила світлу пам’ять про себе, про її 
добрі справи. Цей спадок став перед Господом мірилом пра-
ведності та жертовності її життя.

Зеновій МАСНИЙ
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критичне місце у світі займає Україна за співвідно-
шенням смертності населення та народжуваності. 
Щоденно стає на 500 українців менше. 

Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!
Читай свою газету 

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

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 30053

Українське лікарське това-
риство у Львові глибоко сумує 
з приводу важкої втрати – 
26 грудня 2017 року на 69-му 
році життя завершила свій 
земний шлях Марія Броніс-
лавівна ШЕГЕДИН – ректор 
Львівського інституту медсе-
стринства та лабораторної 

медицини імені Андрея Крупинського, Заслужений 
лікар України, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ сту-
пеня, доктор медичних наук, професор, академік Україн-
ської академії наук. Вона залишила по собі добру 
пам’ять як чудова людина, прекрасний лікар та науко-
вець, вмілий організатор системи охорони здоров’я 
та будівничий вітчизняної медичної освіти.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та 
друзям, усім, хто її знав та шанував. 
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