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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).

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

×È ÍÅ ÏÎÐÀ 
ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÒÈ 

ÐÅÔÎÐÌÈ?!

Впродовж останніх літ Україна живе під лозунгом «Ре-
форми!». Йдеться про наміри та спроби реформувати 

чи не всі основні ділянки життя суспільства. Тут і правоохо-
ронна система (поліція, суди, прокуратура), і освіта та наука, 
і охорона здоров’я, і окремі сектори економіки тощо. Роз-
глядаються або ж не розглядаються чимало законопроектів. 
Але чомусь реформатори не враховують того, що українці 
живуть сьогодні. Сьогодні їм потрібна робота та достойна 
зарплата, сьогодні доживаючим віку пенсіонерам потрібні 
пенсії, величина яких була би співрозмірною із стрімко зрос-
таючими цінами і тарифами та набираючою обертів інфляці-
єю. До речі, останні зростають через збільшення «мінімалки». 
Не секрет, що це «покращення» забезпечило збільшення над-
ходження у бюджет (подоходний податок), звідки кошти плав-
но вимиваються в офшори. Це ж стосується і зростання виплат 
субсидій – гроші з бюджету йдуть на рахунки власників енер-
гогенеруючих компаній і далі в офшори, де опинились вже 
сотні мільярдів.

Що вже говорити про многострадальну вітчизняну меди-
цину, де реформаторські потуги аж ніяк не покращують ка-
тастрофічного стану із здоров’ям населення До нас поверта-
ються забуті в цивілізованому світі масові захворювання, в 
т.ч. соціально значимі. Відбувається масовий відтік заграницю 
кадрів, при тому – кваліфікованих, бо недолугі спеціалісти 
прекрасно розуміють, що в Європі чи в Америці їм, як меди-
кам, кваліфікованої роботи не знайдеться. Безумовно, вітчиз-
няна медицина потребує реформування, насамперед щодо 
фінансування та матеріально-технічного забезпечення, надан-
ня лікарям реальної можливості вдосконалювати свої уміння. 
Однак, акцент робиться лише на реорганізації і маємо те, що 
маємо. Попри програму «Дешеві ліки» гряде суттєве підви-
щення цін на медикаменти. До речі, ціни на них в рази, а то 
й в десятки раз вищі у порівняння із всіма сусідніми держа-
вами. Чомусь реорганізація лікарняно-амбулаторної мережі 
проводиться вже, а закон про обов’язкове медичне страхуван-
ня планують прийняти років через два, тобто віз ставлять 
попереду коня.

Чи реформування освіти та науки покращило становище – 
очевидно, що таке запитання риторичне. Фінансування ака-
демічної та університетської науки мізерне, маємо масовий 
відтік наукових кадрів, знецінення серед молоді стремління 
займатись наукою. Відомий патовий стан із профтехосвітою, 
її фінансуванням. Щодо реформи шкільництва, то хотілося б 
нагадати реформаторам, що якщо діти починають із запізнен-
ням писати та читати – вони відстають у своєму інтелекту-
альному розвитку. 

Не варто аналізувати результати реорганізації правоохо-
ронної системи, бо її провальні результати свідчать самі за 
себе. Корупцію, яку до тепер повністю не викорінили ніде у 
світі, у нас обіцяють побороти. Не враховують лише одного – 
де править олігархія, там апріорі процвітає корупція, там її 
не може не бути. 

Загалом ситуація в Україні зумовлена станом вітчизняної 
економіки. Адже у країні, де домінує лише сировинна та аграр-
на економіка, заможного населення бути не може. Живемо за 
рахунок чужоземних кредитів, які потрапляючи в офшори, 
збагачують зарубіжних кредиторів. 

(Закінчення на стор. 2)

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ ЩОРІЧНОЇ ЗВІТНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ!
Бажаємо плідної роботи на благо вітчизняної

медицини та здоров’я населення України!

Інвестиції в медицину 
В медицину Львова у 2017 році з різних джерел фінансу-

вання інвестовано 86,8 млн. грн., з яких для реконструкцій, 
поточних і капітальних ремонтів витрачено 22 млн. грн., а на 
придбання обладнання 64,8 млн. грн. 

Амбулаторії сімейної медицини 
Відкрито нові амбулаторії сімейної медицини у мікрора-

йоні Новий Львів – на вул. Тернопільській, 9 (на її створення 
використано 1,3 млн. грн.) та у Личаківському районі – на 
вул. Личаківській, 119 (на її створення використано 1,8 млн. грн.). 
Капітально відремонтовано амбулаторію у мікрорайоні Рясне-1 
на вул. Шевченка, 366 (використано майже 900 тис. грн.). У 
місті функціонує 18 амбулаторій, сімейною медициною охоп-
лено 92% населення. 

Сучасні рентген-апарати для обстежень 
Місто закупило цифрові рентген-апарати для 2-го полі-

клінічного відділення 6-ї міської поліклініки (м. Винники), 
лікарні швидкої медичної допомоги та 2-ї, 4-ї, 5-ї міських 
поліклінік. Апарати дають змогу швидко і максимально точ-
но діагностувати захворювання, визначати їх локалізацію та 
оцінювати динаміку процесу лікування. Загальна вартість 5-ти 
рентген-апаратів – 23,3 млн. грн.

Дитячі поліклініки 
Відкрито дитячі поліклінічні відділення у мікрорайоні 

Левандівка на в ул. Повітряній, 99 (використано 200 тис. грн.) 

та у центральній частині міста на вул. Рапопорта, 6 (викорис-
тано понад 260 тис. грн.). Капітально відремонтовано дитяче 
поліклінічне відділення на вул. Стрийській, 61 (використано 
понад 700 тис. грн.). 

Нове обладнання для лікування дітей 
За позабюджетні кошти міська дитяча клінічна лікарня 

отримала: 
– від канадських меценатів – низку спеціалізованого об-

ладнання для операційної нейрохірургічного відділення, за-
гальною вартістю 10,8 млн. грн. (операційний мікроскоп, 
дихальний апарат, інтраопераційний УЗД-апарат, система 
спостереження для пацієнта, стіл операційний нейрохірур-
гічний, бур нейрохірургічний з набором для фіксації голови, 
пульсоксиметр тощо); 

– УЗД-сканер експертного класу, вартістю 1,8 млн. грн.; 
– обладнання для лікувальної гіпотермії новонароджених, 

вартістю 1,1 млн. грн. 

За кошти міста для лікарні придбано офтальмологічне об-
ладнання на суму 1,6 млн. грн., а також фізіотерапевтичне 
обладнання на суму 242,7 тис. грн. 

Як переможцю малих проектів Громадського бюджету, для 
реанімації міської дитячої клінічної лікарні придбано 4 спо-
стерігаючих монітори на суму 200 тис. грн. 

«Електронна реєстратура» 
та електронна медична картка пацієнта 

У поліклінічних відділеннях 1-ї міської клінічної лікарні 
ім. Князя Лева, у 2-й, 3-й, 4-й, 5-й та 6-й міських поліклініках 
реалізовано проект «Електронна реєстратура». Тепер львів’яни 
самостійно у зручний для себе час можуть записуватися на 
прийом до лікаря он-лайн. Компанія-розробник реалізувала 
проект безкоштовно. 

У жіночій консультації 4-ї міської поліклініки запрова-
джено електронну медичну картку, тож тепер вся необхідна 
інформація про стан здоров’я пацієнток є в електронній базі. 
На її створення місто дало понад 500 тис. грн. і таку картку 
уже запроваджують у жіночих консультаціях 3-ї та 6-ї міських 
поліклінік. 

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ËÜÂÎÂÀ Ó 2017 ÐÎÖ²
Розвиток сімейної медицини і профілактика захворювань, новітня медична апаратура, електронна реє-
стратура і електронна медична картка, нові умови для лікування дітей і жінок, відомі фахівці з-за кордону 
у міських лікарнях – далеко неповний перелік подій та  новацій в медицині Львова впродовж 2017 року. 

 • Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü

70 відсотків
Такою є забезпеченість кадрами 

медичних установ України.

У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

3-4 – На допомогу 
практичному лікарю

4 – Нова книга членів УЛТ

5 – Проблеми медичної 
термінології

6 – Релігія, медицина 
та дива

8 – Як познайомитись 
з французькою 
медициною
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Пояснюють все це війною на сході України, Але ж в яко-
му стані є Грузія, а там зростання економіки за останні 3 ро-
ки в 4 рази. В якому стані Молдова, а там ріст ВВП в 2 рази. 
Задавлена санкціями Росія демонструє зростання цього по-
казника майже в 1,5 раза. Україна ж у світових лідерах за 
темпами падіння ВВП, інфляції, девальвації національної 
валюти, у трійці лідерів за корумпованістю та відсотком «ті-
ньової економіки», на що нам вказує цілий світ. Стрімке па-
діння курсу гривні сприяє збагаченню олігархії.

Сьогодні середньостатистична українська сім’я витрачає 
на харчі 57% відсотків своїх доходів, а доходи у середньо-
статистичного українця становлять лише 62% з того, що отри-
мує білорус, і 18% – з того, що отримує поляк. І це при наших 
«економічно обґрунтованих цінах і тарифах» та скасованому 
держрегулюванню цін на соціальні продукти. 

Народ зумів забезпечити створення армії, добровольці 
зупинили агресора, у нас виникли нечувані в світі розміри 
волонтерства і дехто вирішив, що не так вже зле поводиться 
населенню, 70% якого за світовими стандартами перебуває в 
стані бідності. 

З боку влади весь акцент робиться на «покращення» в 
перспективі життя пересічного українця. Мінімум уваги уді-
ляється ідейно-пропагандистській роботі і тому Україна впро-
довж багатьох років програє ідеологічну війну Росії, що при-
вело, врешті, до втрати частини території держави. Сьогодні 
відбувається реформування інформаційного простору і знову 
ж таки урізання коштів на ЗМІ, в т.ч. на суспільне радіо та 
ТБ. Встановлення теле- та радіопередавачів на лінії розмеж-
ування навряд чи виявиться достатньо ефективним для зміни 
ситуації. Водночас, згортається сітка місцевого мовлення ( як 
це, наприклад, відбувається із Львівським радіо та ТБ). Київ 
питанням війни уділяє лише 2% ефірного часу. А у нас на 27 ро-
ці незалежності все ще тривають дискусії щодо стратегії фор-
мування нації, національної ідеї тощо. Хто і як її формує!? 

Таке враження, що розвалюється будинок, нема міцного 
фундаменту, сусіди нищать стіни, а господарі дебатують про 
те, як реформувати інтер’єр для комфортнішого проживання – 
який колір шпалер підібрати, якими мають бути євровікна та 
двері, який ламінат настелити на прогнилу підлогу та яку 
кришталеву люстру повісити на падаючу стелю, і коли, врешті, 
розпочати ремонт … 

Скажу одверто, що все, про що йдеться в цьому матеріалі, 
є не особистими висновками автора про українські реалії. На 
превеликий жаль, так говорять та пишуть про нашу державу 
численні зарубіжні політики, експерти, ЗМІ, які прихильно 
налаштовані до України і об’єктивно оцінюють все, що тут 
відбувається.

Завершу словами Ліни Костенко, в патріотизмі якої, на-
вряд, чи хтось сумнівається:

Доборолися!  Добалакались!
Досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
незалежною хоч на мить:
від кайданів, що волю сковують,
від копит, що у душу б’ють,
від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!

Зеновій МАСНИЙ

Покращення меддопомоги для жінок 
В рамках проекту «Поліпшення охорони здоров’я на служ-

бі  у людей», субпроекту «Онкопревенція та впровадження 
ефективних протипухлинних технологій у Львівській облас-
ті» у 5-тій міській клінічній поліклініці відкрито міський між-
районний скринінговий центр для діагностики передракових 
захворювань та раку у жінок, який забезпечено обладнанням 
для гінекологічного та мамографічного огляду на суму 
8,9 млн. грн. За кошти міста відремонтовано приміщення 
центру на суму 190 тис. грн. Загалом в рамках субпроекту у 
медзаклади Львова поставлено товарів та послуг на суму по-
над 11,1 млн. грн. 

У гінекологічному відділенні №1 міської клінічної лікар-
ні швидкої медичної допомоги за благодійні кошти встанов-
лено ендоскопічну систему для лапароскопії і гістероскопії, 
вартістю 1,7 млн. грн.

За кошти міста закуплено операційні столи для акушер-
ських і гінекологічних стаціонарів 3-ї міської лікарні на суму 
2,3 млн. грн.

У пологові стаціонари Львова (вул. Рапопорта, 8, вул. Меч-
никова, 8) придбано нові ліжка, матраци та медичне облад-
нання на суму 153,1 тис. грн., виконано ремонтні роботи на 
суму 828,6 тис. грн. 

У 3-й міській поліклініці на вул. Повітряній, 99 проведе-
но поточний ремонт приміщень жіночої консультації на суму 
270 тис. грн.

Облаштування робочих місць 
сімейних лікарів 

Оскільки медична реформа вимагатиме виключно електро-
нного документообігу та для того, щоб лікарі навчалися 
комп’ютерній грамотності і освоювали нові методи роботи, 
міська влада виділила 2,6 млн. грн. на придбання 274 комп’ю-
терів на кожне робоче місце сімейного лікаря.

Профілактичні акції 
Проведені «Дні профілактики і раннього виявлення глау-

коми», «Дні профілактики туберкульозу і хронічних захво-
рювань органів дихання», «Дні профілактики і раннього вияв-
лення артеріальної гіпертензії», «Дні профілактики онкозах-
ворювань статевої сфери чоловіків», «Дні профілактики і 
раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози 
у жінок», інформаційно-профілактична кампанія із профілак-
тики опіків у дітей, «Дні профілактики та раннього виявлен-
ня цукрового діабету», під час яких обстежено близько 126 тис. 
осіб. 

 • Àêòóàëüíà öèòàòà
«Впровадження «Медреформ» ставить під сумнів 

верховенство права в Україні».

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, 
народний депутат, професор

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ËÜÂÎÂÀ Ó 2017 ÐÎÖ²
(Закінчення. Початок на стор. 1) Медичні містечка 

З 29 травня до 12 червня у кожному мікрорайоні Львова 
тривали профілактичні акції «Здорове місто». Усі охочі могли 
поза приміщеннями лікувальних установ отримати консуль-
тації спеціалістів, пройти медичне обстеження, а в міській 
дитячій клінічній лікарні обстежували діток. За результатами 
акції зареєстровано 14 587 звернень, у 2 162 осіб (14,8%) ви-
явлено патологію. Обстежено 1 424 дитини, патологію ви-
явлено у 681 дитини (47,8%). 

Лікарі зі світовим ім’ям у Львові 
На базі міських лікарень у Львові відомі фахівці з різних 

країн світу проконсультували понад 400 і спільно з львівськи-
ми лікарями прооперували близько 100 пацієнтів з різними 
складними захворюваннями зі всієї України. 

Так, на базі міської дитячої клінічної лікарні відомі дитя-
чі нейрохірурги, професори Генрі Марш (Велика Британія) і 
Джеймс Рутка (Канада) проконсультували понад 120 дітей зі 
всієї України і спільно з львівськими лікарями прооперували 
7 діток з надскладними нейрохірургічними захворюваннями. 
Ортопед Кшиштоф Колтовський (Польща) і нейрохірург Анд-
рій Мизак (Київ) разом з лікарями дитячої лікарні прокон-
сультували понад 40 та прооперували 3 діток з вадами хребта. 
Фахівці з Канади та США прооперували понад 30 та огляну-
ли понад 40 діток з урологічною патологією з різних областей 
України. 

На базі 8-ї міської клінічної лікарні подружжя відомих 
пластичних хірургів, доктори Клаус Екснер та Б’янка Байкан-
Екснер (Німеччина) разом з львівськими хірургами прокон-
сультували 65 та прооперували 24 пацієнтів зі складними 
вадами з понад 10 областей України. Відомий ортопед-трав-
матолог професор Юліан Дутка (Польща) оглянув та прокон-
сультував 50 пацієнтів з важкою ортопедичною патологією.

На базі міської лікарні швидкої медичної допомоги відо-
мий нейрохірург професор Цві Рам (Ізраїль) презентував но-
вий досвід лікування пухлин головного мозку, а провідний 
кардіолог доктор Ієгуда Леві (Ізраїль) – досвід лікування 
складних серцево-судинних захворювань. За їх участю від-
булись консультації пацієнтів у лікарні. Лікарі-кардіологи з 
Сілезійського центру хвороб серця (Польща) Мартін Свєрад, 
Гжегож Хоніш, Пшемислав Пенцак провели майстер-клас з 
малоінвазивних операцій на судинах серця, а також з львів-
ськими лікарями прооперували 7 пацієнтів з важкими вадами 
судин серця.

Уже всьоме у Львові найкращі фахівці з інтенсивної те-
рапії, пластичної хірургії та дитячої анестезіології в рамках 
проекту «Проти опіків» (керівник – лікар бостонської клініки 
професор Геннадій Фузайлов) консультували і лікували дітей 
зі всієї України, які перенесли опіки. Цього року оглянуто 
109 дітей з рубцевими змінами після опіків, з яких 52 дитини 
прооперували, а частину скерували на лікування у США.

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

×È ÍÅ ÏÎÐÀ 
ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÒÈ ÐÅÔÎÐÌÈ?!

(Закінчення. Початок на стор. 1)

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ УЛТ 
ТА ВСІХ МЕДИКІВ ЛЬВІВЩИНИ

Комісія юридичного та соціального захисту 
УЛТ у Львові у співпраці з високо кваліфіко-
ваними юристами адвокатського об’єднання 

«ІМУНІТЕТ», які спеціалізуються в галузі 
медичного права, надає безкоштовну 

юридичну допомогу всім, у кого виникає така 
потреба в процесі професійної діяльності. 
Звертатись за телефоном (032) 276-97-98 

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÂÄÎÑÊÎÍÀËÞªÒÜÑß 
ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Ä²ÒßÌ

У обласній дитячій клінічній лікарні почав працювати 
томограф для діагностики офтальмологічних захворювань. 

* * *
У міській дитячій клінічній лікарні відкрито офтальмо-

логічний відділ. 
* * *

До Львова знову прибувають німецькі фахівці, які про-
водитимуть діагностику та лікування хворих дітей за найдос-
коналішими технологіями.
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ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ – рідкісні вроджені або 
набуті захворювання, які характеризуються тяжким, 

хронічним, прогресуючим перебігом, супроводжуються фор-
муванням дегенеративних змін в організмі, зниженням якос-
ті та скороченням тривалості життя хворих і навіть становлять 
загрозу для їх життя.

Термін «орфанні хвороби» або «хвороби-сирітки» введе-
но у користування 1983 р. в США із прийняттям законодав-
чого акту «Orphan Drug Act», яким було визначено 1600 рід-
кісних хвороб невідомої етіології. Проблема орфанних 
захворювань в Україні визнана на державному рівні лише в 
2014 р. із прийняттям Закону «Про внесення змін до Основ 
законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпе-
чення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) за-
хворювань» від 15.04.2014 р. № 1213-VII та наказом МОЗ 
України «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) 
захворювань» від 27.10.2014 р. № 778.

Переважна більшість орфанних захворювань мають гене-
тичну природу, тому люди змушені жити з ними все життя, 
хоча не завжди симптоми з’являються відразу після народжен-
ня. За даними Європейського альянсу організацій хворих на 
орфанні захворювання (Rare Diseases Europe), кожних 2 із 3 
орфанних нозологій виявляються в ранньому дитячому віці, 
у 65% випадків вони мають тяжкий інвалідизуючий перебіг, 
у 50% – погіршений прогноз для життя, стають причиною 
смерті у 35% випадків у віці до 1 року, у 10% – у віці 1–5 ро-
ків, у 12% – у віці 5–15 років.

Кожне орфанне захворювання окремо вважається рідкіс-
ним, водночас, за епідеміологічними даними, від 6 до 8% 
сукупного населення країн – членів ЄС страждають на рідкіс-
ні захворювання, а їх загальна кількість становить 27–36 млн 
хворих. Це дає підстави віднести орфанні захворювання до 
важливої медико-соціальної проблеми системи охорони 
здоров’я та суспільства в цілому.

Понад 75% таких захворювань вражають дітей, з яких до 
30% помирають у віці до 5 років, 50% захворювань призводять 
до інвалідності.

Необхідно проводити інформаційну політику серед ліка-
рів, спрямовану на навчання, конференції громади про сучас-
ні методики діагностики і лікування, відслідковувати весь 
потік інформації, що може стати в нагоді хворим та їх родинам 
у боротьбі за життя.

 Впродовж 2017 року у Львові відбулось декілька науково-
практичних заходів щодо проблеми орфанних захворювань. 
Під егідою директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА 
Микичак І.В. проведено публічне обговорення теми «Чому 
варто говорити про рідкісні захворювання? Ситуація з діаг-
ностикою та лікуванням пацієнтів з орфанними захворюван-
нями в Західних областях України». 

Також відбулася організована ДУ «Інститут спадкової па-
тології Національної академії медичних наук України». науко-
во-практична конференція з міжнародною участю «Муковіс-
цидоз в Україні: стан та перспективи діагностики, лікування 
й соціальної адаптації пацієнтів» із симпозіумом «Орфанні 
захворювання у дітей та дорослих». 

Учасники цих заходів акцентували увагу на тому, що проб-
лема органних захворювань є актуальною особливо в період 
реформування медицини. 

Нами підготовлено інформацію для лікарів-офтальмологів 
про деякі орфанні захворювання у дітей, які можуть супро-
воджуватись патологічними змінами органу зору. 

Представляємо ці зміни при рідкісних захворюваннях, 
пов’язаних із порушеннями обміну речовин. Так при феніл-
кетонурії можлива катаракта, грубі зміни рефракції. При хво-
робі Гоше – крововиливи у сітківку, косоокість, зміни кон’юк-
тиви, пігментна дегенерація сітківки. Гомоцистинурія може 
супроводжуватись гіпертелоризмом, ністагмом, міопією, 
ектопією кришталика, атрофією дисків зорового нерву, вто-
ринною глаукомою, катарактою, дегенерацією сітківки, вро-

дженою глаукомою. Також нерідко зустрічається ектопія 
кришталика доверху, епікант, косоокість, збільшення розміру 
очного яблука, катаракта, мікросферофакія, мікрофтальм, ані-
ридія, зміни райдужки, зміни склистого тіла, дегенерація 
сітківки, друзи очного дна, застійний диск зорового нерву, 
вторинна глаукома. 

Екзофтальм, косоокість, ністагм, макулярна дегенерація 
сітківки (симптом «вишневої кісточки»), атрофія зорового 
нерву характерні для хвороби Німана-Піка 

Хвороба Фабрі нерідко супроводжується змінами шкіри 
повік та кон’юктиви, помутнінням рогівки, спонтанною гіфе-
мою, змінами райдужки, глаукомою, катарактою, гіперемією 
диску зорового нерв, а синдром Фанконі (де Тоні – Дебре) –
мікрофтальмом, косоокістю. При галактоземії можливою є 
катаракта. 

Характерні зміни очей є і при мукополісахаридозах різно-
го типу. І тип – Гурлер супроводжується гіпертелоризмом, 
епікантом, змінами шкіри повік, проптозом, блефарокон’юк-
тивітом, змінами кон’юктиви, макрокорнеа, помутнінням 
рогівки, набряком та ціанозом кон’юктиви, раннім збільшен-
ням розміру очних яблук, дистрофією райдужки, атрофією та 
застійними ознаками диску зорового нерву, може бути косо-
окість, міопія, зміни райдужки, дегенерація сітківки, гідро-
фтальм. 

 Для ІІ типу – Гунтера характерні гіпертелоризм, епікант, 
зміни шкіри повік, проптоз, блефарокон’юктивіт, зміни 
кон’юктиви, збільшення розміру очних яблук, макрокорнеа, 
помутніння рогівки, набряк та ціаноз кон’юктиви, атрофія та 
застійний диск зорового нерву, може бути: косоокість, міопія, 
зміни райдужки, дегенерація сітківки. 

 При ІІІ типі – Санфіліппо може бути: гіпертелоризм, епі-
кант, зміни кон’юктиви, збільшення розміру очних яблук, 
макрокорнеа, потовщення стінки кровоносних судин кон’юк-
тиви та очного дна, рогівка прозора. 

ІV тип – Моркіо поєднується із слабо вираженим гіпер-
телоризмом і проптозом, відсутністю змін райдужки у молод-
шому віці, застійними явищами дисків зорового нерву, а також 
може бути епікант, зміни шкіри повік, блефарокон’юктивіт, 
зміни кон’юктиви, збільшення розміру очних яблук, макро-
корнеа, помутніння рогівки, застійний диск зорового нерву. 

Серед змін при V типі – Шейє зустрічаємо блефарокон’юк-
тивіт, виражену ранню дистрофію райдужки, зміни судин 
кон’юктиви, помутніння рогівки, а іноді гіпертелоризм, епі-
кант, збільшення розміру очних яблук. 

Для VI типу – Маротто-Ламі характерні виражена рання 
дистрофія райдужки, зміни кон’юктиви, помутніння рогівки, 
а також можемо знаходити гіпертелоризм, епікант, зміни шкі-
ри повік, блефарокон’юктивіт, збільшення розміру очних 
яблук, макрокорнеа, застійний диск зорового нерву. 

При такій рідкісній хворобі нервової системи як синдром 
Луї-Бар спостерігаються телеангіектазії кон’юктиви, склери, 
горизонтальний ністагм. 

 До органних хвороб шкіри і підшкірної клітковини від-
носиться дисемінований червоний вовчак При цьому у кон’юк-
тиві поблизу лімба спостерігають ампулоподібні розширення, 
в рогівці – множинні крапкові субепітеліальні помутніння, 
можливі дрібні гранулеми в епісклері. Бувають увеїти і ангі-
опатії судин сітківки (геморагії по ходу ретинальних судин, 
білувато-жовті, ватоподібні вогнища в сітківці). Можливий 
набряк диску зорового нерву з початковою атрофією. 

Існують рідкісні природжені вади розвитку деформації та 
хромосомні аномалії. Серед них синдром Арнольда – Кіарі, 
при якому мається папілярний застій або атрофія зорового 
нерву (пізня), який супроводжується прогресивними пору-
шеннями зорової функції, аж до повної сліпоти, ністагм, па-
раліч окорухових нервів, що проявляється внутрішньою ко-
соокістю або диплопією. 

 Ще один із них – Синдром Кліппеля – Фейля з паралічом 
зовнішнього окорухового нерву, ністагмом.

При синдромі Денді – Уокера маємо ураження зовнішньо-
го окорухового нерву, папілярний двобічний стаз. 

До ознак синдрому Марфана відносяться ектопія кришта-
ликів, зазвичай дислокація відбувається догори, сферофакія, 
мікрофакія, іридодонез, колобома райдужки, гетерохромія 
райдужки, мегалокорнеа, голубі склери, міопія високого сту-
пеню з ризиком відшарування сітківки, можлива глаукома. 

При синдромі Елерса – Данлоса існує епікант, зміни шкі-
ри повік, голубі склери, міопія, макрокорнеа, помутніння 
рогівки, кератоконус, ектопія кришталика донизу, зміни склис-
того тіла, дегенерація сітківки, відшарування сітківки, застій-
ний диск зорового нерву, може бути: косоокість. Нееластич-
ність тканини ока, яка при незначних травмах веде до 
розривів склери, рогівки, відшарування сітківки. Гіпертело-
ризм, епікант, косоокість – є ознаками, які зустрічаються не-
постійно при даній патології. 

У хворих із нейрофіброматозом (хворобою Реклінгхаузе-
на)  спостерігається ураження повік плексиформною або 
м’якою фібромою – типу елефантиазису (верхня повіка одно-
го з очей – різко збільшується, м’язи атрофуються, виникає 
птоз, можливий заворіт або виворіт повіки). При вузлуватій 
формі на повіках, кон’юктивіті повік з’являються пухлино 
подібні утвори (в товщі шкіри або звисаючі на ніжці у ви-
гляді грона винограду). Райдужка пігментована на стороні 
ураження, на поверхні – вузлики округлої форми, що висту-
пають над поверхнею тканини, від жовтуватого до темно-ко-
ричневого кольору. Рідко спостерігають нейрофіброми в су-
динній оболонці, сітківці. Можлива пухлина – гліома 
зорового нерву з картиною атрофії або застійного диску зо-
рового нерву на очному дні. При комбінованих формах цен-
трального нейрофіброматозу можливі гліоми зорових нервів. 
Можливе розміщення нейрофіброми в орбіті з появою одно- 
або двобічного екзофтальму, набряку верхньої повіки, птозу, 
зміщення очного яблука в сторону. Плексиформна нейрофі-
брома повіки поєднується у дітей з вродженою глаукомою з 
важким перебігом. 

Рідкісні хвороби кістково-м’язової системи та сполучної 
тканини теж можуть супроводжуватись змінами зорового 
аналізатора. Характерним для хвороби Рейтера є двобічний 
гнійний кон’юктивіт, який супроводжується біллю й фото-
фобією. Іноді призводить до виникнення іриту, кератиту. 

Для хвороби Стілла характерною є тріада: іридоцикліт, 
стрічкоподібна дистрофія рогівки, ускладнена катаракта. Уве-
їти характеризуються «сухими», різнокаліберними преципі-
татами, атрофічними вогнищами в райдужці, раннім утворен-
ням множинних задніх синехій, зрощенням і зарощенням 
зіниці. Тонкі помутніння на межі рогівки і внутрішнього 
лімбу на 2-4 та 8-10 годинах в подальшому поширюються і 
утворюють стрічкоподібну горизонтальну дистрофію рогівки. 
Спостерігають помутніння під передньою капсулою кришта-
лика, у склистому тілі. На очному дні можливі поодинокі 
дрібні хоріоретинальні вогнища (парамакулярно). 

При хворобі Бехчета є очні ураження з переходом у дво-
бічні – кон’юктивіт (перебіг з послідовними приступами) 
кератит, ірит (часто з гіпопіоном), хоріоїдит, ретиніт, крово-
виливи сітківки, ретробульбарний неврит. Всі ці очні прояви 
приводять з часом до одно- й частіше всього двобічної сліпоти. 

Серед орфанних є і хвороби склери, рогівки, райдужної 
оболонки і циліарного тіла. Синдром Когана – інтерстиціаль-
ний (стромальний) і глибокий кератит – рідкісна аутоімунна 
хвороба з ураженням ока і внутрішнього вуха. Очна симпто-
матика може включати комбінацію – двостороннього інтер-
стиціального кератиту та інші стромальні кератити, епіскле-
рит, склерит, увеїт. 

Сюди ж відноситься іридоцикліт із запаленням райдужної 
оболонки та циліарного тіла (грануломатозний та негрануло-
матозний). Також є утворення в судинній оболонці гранулом, 
набряк і фіброзна ексудація судинної оболонки. 

 
Галина ЧАЙКОВСЬКА – кандидат медичних наук, 

старший науковий с співробітник, 
завідувач науково-організаційного відділення 

ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» 

Марта ВЛОХ – молодший науковий співробітник 
відділення клінічної генетики 

ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України». 
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28 лютого – Всесвітній день орфанних захворювань

До львівської обласної клінічної дитячої лікарні 
«ОХМАТДИТ» 5-річного хлопчика із Миколаївського 

району на Львівщині скерували із діагнозом «закритий пере-
лом зі зміщенням лівої плечової кістки». При обстеженні 
було встановлено – зламана кістка серйозно пошкодила плечо-
ву артерію, що могло в майбутньому негативно позначитися 
на розвитку руки дитини. 

Дитячого ортопеда-травматолога Ростислава Кузишина 
насторожило те, що у лівій руці було порушено кровообіг – 
навіть після фіксації кістки пульс не визначався, не зафіксував 
його і спеціальний пристрій. Рятувати руку маленького взявся 
судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Тарас 
Кобза, який вже неодноразово проводив операції на судинах 
у дітей. Оперувати хлопчика в «ОХМАТДИТі» не було змоги 
і тому дитину перевезли у відділення судинної хірургії об-
ласної лікарні. 

Операція тривала майже 4 години. Оперативне втручання 
на судинах у дітей має свої особливості. Судини доволі малі, 
делікатні, тож вимагають особливого підходу. «Артерія скла-
дається з трьох шарів. Під час операції ми побачили, що зла-

мала кістка розірвала два внутрішні шари артерії, утворивши 
клапан у просвіті, не порушивши при цьому цілісність суди-
ни, але призвівши до її непрохідності», – каже Тарас Кобза.

На щастя, кістки пошкодили невеликий відрізок плечової 
артерії, тож судинний хірург його висік, а судину зшив.

Плечова артерія у маленького пацієнта мала в діаметрі 1 
мм, а коли він виросте, судина також збільшиться у розмірах 
і матиме в діаметрі приблизно 4 мм. Тому накладати звичай-
ний шов, як це роблять дорослим, у даному випадку не мож-
на було. Зшивати артерію потрібно було спеціальним швом: 
зробили один шов хірургічною голкою і його завершили. І 
так поки вся судина не буде зашита. Це дуже делікатна робо-
та, яка вимагає спеціального вміння і немало часу.

Операція, яка тривала майже 4 години, завершилася успіш-
но. Її провели вчасно, бо в іншому випадку ушкоджена судина 
могла негативно позначитися на роботі руки в майбутньому – 
ліва рука хлопчика могла відставати в розвитку від правої.

Власна інформація
Світлина ZIK
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Однією з умов реалізації ефективної імунної відповіді 
стосовно різних патогенів є надходження в організм 

достатньої кількості життєво важливих вітамінів і мінералів. 
Тому включення до складу пробіотичних препаратів вітамінів 
(А, С, Е та ін.) і мінералів (цинк, селен, залізо та ін.) забез-
печує необхідний фундамент для адекватного протиінфекцій-
ного захисту, зокрема для реалізації імунотропних ефектів 
симбіонтних бактерій. З другого боку, нормалізація кількісних 
і якісних показників мікробіоти збільшує біодоступність мі-
нералів і вітамінів. Отже, у функціонуванні та підтримці нор-
мального стану імунної системи (ІС) важливу роль відіграють 
певні вітаміни, макро- та мікроелементи. Так, виокремлюють 
декілька основних механізмів дії вітамінів. Не менш важливою 
є й роль мінералів у підтримці нормальної функції ІС, оскіль-
ки вони також мають як імунотропну, так і антиоксидантну 
активність. Так, для забезпечення імуномодулюючого ефекту 
організму життєво необхідні такі основні з них, як залізо, йод, 
мідь, цинк, кобальт, хром, молібден, селен, марганець.

Необхідно наголосити, що крім раціонального підбору 
складових для комплексного препарату, який би містив про-
біотичні штами мікроорганізмів, вітаміни та мікроелементи, 
слід забезпечити максимальну біодоступність його компонен-
тів і захист симбіонтних бактерій для їх доставки живими в 
необхідні відділи травного тракту. Питання життєздатності 
пробіотичних штамів зачіпає не тільки аспекти їх захисту при 
проходженні шлунка і верхніх відділів тонкої кишки, а й ас-
пекти, пов’язані з особливостями виробництва і зберігання 
готових лікарських форм препарату.

Прикладом успішної роботи зі створення комплекс ного 
засобу, що складається з пробіотичних штамів мікроорганіз-
мів, вітамінів та мікроелементів, в якому враховані всі вище 
перелічені аспекти, може служити розробка компанією Merck 
KGaA (Німеччина) комплексу Біон® 3, який на фар  мацев тич-
ному ринку України представляє відома компанія Dr. Reddy’s 
Laboratories. Біон® 3 містить ексклюзивну комбінацію (Tribion 
Har monis™) трьох ретельно підібраних штамів симбіонтних 
бактерій людського походження

До складу Біон® 3 також входять пребіотик інулін, 12 віта-
мінів і 12 мікроелементів, необхідних для повноцінного функ-
ціонування імунної системи. При цьому дозування кожного 
з компонентів наближено до європейських рекомендацій і 
становить близько 50-80% добової норми, що виключає пе-
редозування активних речовин цього засобу.

 Таким чином, крім комбінації трьох скрупульозно селек-
ційонованих симбіонтних штамів мікроорганізмів, вітамінів 
і мікроелементів, важливою перевагою ефективності Біон® 3 
є запатентована технологія таблетування: оригінальна три-
шарова таблетка, в якій всі активні компоненти містяться в 
різних шарах і яка вкрита захисною оболонкою, що гарантує 
доставку пробіотичних культур в нижні відділи травного 
тракту (ТТ) живими і високу біодоступність інших компонен-
тів, котрі входять до його складу. Завдяки зазначеним влас-
тивостям Біон® 3 добре зарекомендував себе не тільки як 
засіб для підтримки здорового балансу мікробіоти ТТ, але і 
як імуномодулятор з клінічно і лабораторно доведеною ефек-
тивністю.

Вплив Біон® 3 на імунологічні показники крові, мікробі-
оценоз кишечника, частоту і вираженість гострих респіратор-
них інфекцій (ГРІ) був доведений в декількох клінічних до-
слідженнях із сучасною доказовою базою. Не менш важ ливими 
для підтвердження імунотропної активності комплексу були 
продемонстровані в цих дослідженнях позитивні зміни лабо-
раторних імунологічних показників крові, зумовлені прийомом 
Біону® 3.

 При катамнестичному спостереженні за дітьми, які отри-
мували комплекс Біон® 3 Кід, протягом 3 місяців після його 
закінчення була достовірно знижена частота ГРІ, кратність і 
тяжкість перебігу захворювання, частота ускладнень і потре-
ба в застосуванні антибактеріальних препаратів. Це свідчило 
про ефективність Біону® 3 Кід щодо профілактики ГРІ зав дяки 
знач ному поліпшенню стану системного та місцевого імуні-
тету.

Таким чином можна стверджувати, що вітамінно-міне-
ральні комплекси з пробіотиками Біон® 3 та Біон® 3 Кід мають 

подвійний (імуномодулюючим і 
протизапальним) механізм дії, що 
дає змогу рекомендувати їх для 
лікування і профілактики ГРІ та 
нормалізації імунологічної реак-
тивності організму. При цьому 
унікальна технологія виробництва забезпечує бездоганну 
якість і доставку компонентів препарату в таргетні місця при-
значення організму та їх оптимальну взаємодію між собою. 
Також наявність двох форм випуску препарату (жувальні таб-
летки Біон® 3 Кід для дітей і унікальна тришарова таблетка 
Біон® 3) дає змогу застосовувати його у пацієнтів різного ві-
ку (від 4 років до дорослого віку), забезпечуючи таким чином 
широке охоплення різних категорій пацієнтів, які потребують 
подібної імунореабілітаціїля. Показами для застосування про-
біотично-вітамінно-мінерального комплексу Біон® 3 та Біон® 3 
Кід є грип та інші ГРІ, часті рецидивуючі ГРІ, контакти з 
хворими на ГРІ, інфекції ТТ і діарея, антибіотикотерапія, на-
явність ознак вторинної імунної недостатності.

Пробіотичні препарати на основі лакто- та біфідобактерій, 
особливо у комплексі з життєво необхідними вітамінами, ма-
кро- і мікроелементами, з доведеними імунотропною актив-
ністю, клінічною ефективністю і безпекою, а також вивчени-
ми механізмами дії є засобом вибору для профілактики і 
корекції мікробіоценозу та вторинної імунної недостатності, 
зокрема для запобігання інфекціям органів дихання і ТТ, алер-
гічних та автоімунних захворювань, а також пов’язаним із 
ними ускладнень.

С.В. ЗАЙКОВ, доктор медичних наук, професор 
кафедри фтизіатрії та пульмонології Національної 

медичної академії післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика, ДУ «Національний інститут фтизіатрії 

і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Cтаття вперше у повному об’ємі надрукована у журналі 
«Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 77.
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Професія лікаря – одна з трьох найдавніших. І якщо 
представницям першої найдавнішої професії суспіль-

ство завжди платило дзвінкою монетою, то нашому предку 
довелося пережити чимало. Від дружнього поплескування по 
воло[атому плечу, коли він успішно витягав скалку з такого 
ж волохатого плеча, або віл щедрої винагороди від тих, хто 
багатший, до вигнання з племені, а то і каменю на шиї і гли-
бокого виру, каземату, плахи або багаття, коли пацієнт або 
його родичі залишалися незадоволеними.

 За тисячоліття історії лікар викликав і викликає до себе 
різні почуття одноплемінників, співгромадян і, що особливо 
небезпечно, «сильних світу» цього. Суперечливість почуттів, 
які долають співгромадянами до медицини, знайшла відоб-
раження в середньовічному визначенні лікарів – triftontes 
(трьохликий). Обивателі вважали, що – «... у лікаря три осо-
би: порядна людина в повсякденному житті, ангел біля ліжка 
хворого і диявол, коли він просить гонорар». Ох, як не любив 
і не любить обиватель платити, тим більше лікарям! Тому і 
лікарі пристосовувалися. Чи не звідси цинічне – «Exide dum 
dolor est» (Проси гроші, поки хворий страждає)? Ось так.

 Як би там не було, але там де матеріальні цінності (гоно-
рар), там і контроль. Тому контроль соціуму за медичною 
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ÂÑ²Ì ÍÀÌ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÑÕÀÌÅÍÓÒÈÑÜ!
Професор НМУ ім. О.Богомольця, знаний хірург Олег Бобров є лідером неприбуткової громадської орга-
нізації «Всеукраїнський проект із захисту прав лікарів», що забезпечує медичних працівників юридичною 
підтримкою та захищає їх конституційні права. Ця ГО створена з метою пролити світло на проблему за-
хисту прав лікарів, за допомогою історичного, економічного і юридичного аналізів.  Він є автором низки 
цікавих публікацій про соціальне положення вітчизняних медиків. 
Подаємо уривок Із книги О.Боброва «Медицина (звичаї, долі, безправність)» .

діяльністю існував завжди, на всіх етапах еволюції, при всіх 
суспільно-економічних формаціях, за винятком хіба що пер-
вісної зграї людиноподібних.

 Медицина пройшла важкий, тернистий шлях. Представ-
ники гуманної професії завжди виявлялися винними. Най-
частіше – без вини. Завжди – з волі «власть імущих». Лікарі 
до цього вже звикли. У кожного своя Голгофа.

Сьогодні розгортається чергова кампанія проти медицини. 
До речі, з використанням давно апробованих технологій. За-
палена свідомість ідеологів не знайшла кращого способу ви-
пускання пари з вируючого казана суспільного невдоволення, 
як вказати головного злочинця нашого часу – лікаря. Розгор-
тається підготовка до широкомасштабних репресивних дій. 
Протистояння суспільства і медицини для професіоналів вже 
не є таємницею. «Карибська криза» в стосунках суспільства 
і медицини досягла апогею. Ще крок, і ... почнеться війна. 
Війна, в якій не буде переможця. Свідчення цьому – велика 
кількість опублікованих матеріалів, частина з яких цитується 
в цій книзі.

 Багато, без сумніву, зможуть дорікнути мені в корпора-
тивній тенденційності викладеного матеріалу. І будуть праві. 
25 років роботи хірургом не могли не накласти відбитку на 

мій світогляд. Я стояв, і буду 
стояти на тому боці, де зна-
ходяться мої колеги по цеху – 
лікарі. Їх принижують, обра-
жають, але вони продовжують 
працювати. Ті, проти яких 
готуються чергові репресії.

І все ж вихід із складної 
ситуації є. Ще не все втрачено 
безповоротно. Сьогодні, як 
ніколи, потрібен спокійний, 
конструктивний діалог сус-
пільства і медицини. Головне, щоб під час дискусії різні сто-
рони захотіли зрозуміти один одного.

Люди, схаменіться поки не пізно!
«Хоча мода, як на злочини, так і на вироки змінюється, є 

такі, які завжди викликають сильну відразу. Я чув, деякі дикі 
племена вбивають знахаря, якщо його пацієнт помре. Порядок 
не без достоїнств. Ця цілеспрямована ненависть до м’ясника-
шарлатана зрозуміла . Будучи хворими, ми повністю дові-
ряємося доктору, ми даємо зовсім незнайомій людині бави-
тися із найдорожчим для нас. Якщо ця довіра підривається, 
виникає природне обурення серед свідків або зоставшихся 
живими пацієнтів «. (Гаррі Гаррісон «Пацюк Із нержавіючої 
сталі»)

Сьогодні подзвонив старий друг, лікар-хірург «забитого» 
району однієї з депресивних областей. Працювати йому ні-
коли, бо відвідує одразу трьох слідчих «за висмоктаними із 
пальця» звинуваченнями. (Поки триває слідство – розповісти 
суть не можу).

Воістину, почалася кампанія по дискредитації медицини 
і знищенню лікарів, як «класу». Але все це вже було і ні до 
чого хорошого не приводило. Тому будьте пильними, колеги! 
Вивчайте історію медицини.

У приміщенні Музею істо-
рії медицини Галичини 

імені Мар’яна Панчишина 17 січ-
ня відбулася презентація книги 
«Ілля та Іванна Кокорудзи – зас-
новники та фундатори приватної 
дівочої гімназії». Її авторами є 
колишні учениці цієї гімназії, 
члени Українського лікарського 
товариства, відомі львівські ліка-
рі Зиновія Служинська та Романа 
Поліщук, а також багаторічна 
бранка ГУЛАГу, відома поетеса 
Ірини-Орися Матешук-Грицина. 

Із розповіддю про роботу над 
цією об’ємною книжкою (693 сто-
рінки!) виступила доцент ЛНМУ 

ім. Данила Галицького Зиновія Слу-
жинська. Своїми враженнями та роз-
думами із присутніми поділились 
колишні учні, а також Почесний член 
УЛТ д-р Любов Ней-Гоцко, відомий 
письменник Роман Горак, професор 
ЛНМУ Леся Матешук-Вацеба та ін-
ші представники львівської інтеліген-
ції, особистості, які в той чи інший 
спосіб є пов’язаними із цим навчаль-
ним закладом та його вихованцями 
різних літ.

 В своїх виступах вони підкрес-
лювали, що книга про колишню гім-
назію та створену на її основі середню 
школу № 5, як об’єкт дослідження, в історичному розумінні 
є багатим за відомостями та фактами документальним довід-

ником. Таке дослідження дає можливість об’єктивно відтво-
рити історію розвитку світогляду попередніх та сучасного 
поколінь. 

Було відзначено, що подиву гідний духовний подвиг твор-
ців гімназії – подружжя педагогів Іллі та Іванни Кокорудзів. 
Шкільні вчителі, чи як тоді їх називали – гімназійні профе-
сори, які були вихідцями із незаможніх родин, змогли ство-
рити чудовий навчальний заклад у новозбудованому «люксу-
совому» будинку і подарувати його для здобуття освіти 
українськими дітьми. Вони ж стали засновниками благочин-
ної «Фундації Іллі та Іванни Кокорудзів». Ці подвижники 
українського шкільництва, як відзначив у передмові до книги 
натхненник її видання, голова НТШ (2005-2014) професор 
Олег Купчинський, пріоритетом своєї діяльності завжди ста-
вили Українську ідею. Незрівнянно багатшою була їхня духо-
вність у порівнянні з теперішніми скоробагатьками!

Безумовно, поява такої книги – великий внесок не лише 
у висвітлення історії нашого шкільництва, а й у вкрай акту-
альне сьогодні посилення ідейно-патріотичного виховання.

Власна інформація 
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При перекладі анґломовної кардіолоґічної літератури 
кидається у вічі невідповідність анґлосаксонської та 

української (насправді німецько-російсько-української) лати-
нізованих медичних термінолоґій. Тут представлені лише 
деякі приклади таких невідповідностей, щоб їх осмислити та, 
по-можливості, спробувати наблизити нашу латинізовану 
медичну термінолоґію до світової (анґло-американської). Зви-
чайно, було б набагато краще створити свою, але це вже на-
ступний або паралельний процес. Спочатку треба осмислити!..

Наведені тут деякі проблеми кардіолоґічної термінолоґії 
можна зґрупувати у декілька блоків.

Перший з них вміщує наочні приклади непотрібності т.
зв. «інтернаціоналізмів» української медичної мови, для яких 
у найінтернаціоналізованішій мові світу – анґлійській – є свої 
відповідники: антитромбоцитарний – antiplatelet; гіполіпіде-
мічні препарати – lipid-lowering agents; гомоґенна ґрупа – peer-
group; препарати – medications; профілактичний – preventive; 
толерантність до фізичних навантажень – activity tolerance, 
exercise tolerance; тромбоцитарний – platelet; фізичне наван-
таження – exercise.

Наступний блок проблем кардіолоґічної термінолоґії міс-
тить різнонаписання т.зв. «інтернаціоналізмів» в українській 
та анґліській мовах: блокатор – blocker; дисбаланс – imbalance; 
натрійуретичний – natriuretic; хіміотерапія – chemotherapy.

У третій блок можна виділити проблеми варіантності пе-
рекладів анґло-американських та міжнародних анґломовних 
назов: American Heart Association – Американська Серцева 
Асоціація, Американська Асоціація Серця, Американська 
Кардіолоґічна Асоціація.

Високоповажна громадо! 
Найперше дозвольте низько вклонитися і сердечно подя-

кувати за величезну працю і жертовність Зиновії Олександ рівні 
Служинській і всім причетним до укладання і видання не-
перевершеної книги про Іллю та Іванну Кокорудзів та засно-
вану ними приватну дівочу гімназію.

Про гімназію Кокорудзів я чула з дитинства. Моя мама, 
Орися Матешук (з дому – Грицина) завжди казала, що все 
найкраще в ній закладено родиною і вчителями гімназії Ко-
корудзів. «Здобудеш Українську державу або загинеш у бо-
ротьбі за неї» — це не просто слова, це святі слова для моєї 
мами, гасло усього її життя і життя більшості вихованок гім-
назії Кокорудзів. Як виховати націю з таким глибоким по-
чуттям патріотизму, любові, жертовності? Власне книга про 
дівочу гімназію Іллі та Іванни Кокорудзів дає відповідь на це 
питання, вчить добра, вчить любові, є рецептом, дорожньою 
картою для кожного педагога, тому є надзвичайно важливою, 
актуальною. 

В той час майже не було українських навчальних закладів. 
І свідомі українці вкладали власні гроші в україномовні гім-
назії. Чи сам факт побудови приміщення і організації дівочої 
гімназії власним коштом Іллі та Іванни Кокорудзів не є прик-
ладом жертовності і найвищого ступеня національної свідо-
мості?! Власний приклад вчителя є дуже важливим. Мене 
вразив описаний у книзі момент, коли під час похорону Ми-

Ще хочу відзначити, що 
гімназистки не вміли кривити 
душею, йти на компроміс зі 
совістю. Але на прикладі бать-
ків і їхніх друзів я перекона-
лася, що обираючи важчу, а не 
«вигідну» дорогу, відчуваєш 
опіку, підтримку незбагненної 
найміцнішої Божої сили, що 
ніби веде людину по життю. 
Саме там у вічних снігах, у 
вічній мерзлоті мама зустріла 
свою долю, мого тата – Рос-
тислава Матешука, довголіт-
нього політв’язня сталінських 
концтаборів, хірурга від Бога, 
що своїми золотими руками врятував життя сотням людей. Я 
щаслива, що народилася саме в цій родині, родині репресо-
ваних, політв’язнів, родині, де панувала любов до Бога, любов 
до людей, любов один до одного.

Сьогодні, слухаючи доповідь пані Директора гімназії іме-
ні Іллі та Іванни Кокорудзів, радію, що кращі традиції гімна-
зії відроджуються, що вчительський колектив гімназії прик-
ладає максимальних зусиль для розвитку гімназії. Тож бажаю 
Вам успіху у Вашій нелегкій роботі, бажаю Вам учнів, гідних 
гімназисток Іллі та Іванни Кокорудзів.

Дякую Олегові Антоновичу Купчинському, який ініціював 
написання книги про діяльність Іллі та Іванну Кокорудзів, які 
започаткували освіту українських дівчат. Це чудовий та пот-
рібний спогад про минувшину задля прийдешнього. 

Леся МАТЕШУК-ВАЦЕБА, 
професор, завідувач кафеди нормальної анатомії 

ЛНМУ ім. Данила Галицького

До четвертого блоку слід віднести проблеми плутання 
схожих латиничних та кириличних букв чи спроб транскрип-
ції або транслітерації в українських медичних термінах: 

С-реактивний білок (СРБ), С-реактивний протеїн (СРП) – 
C-reactive protein;

СРАР-терапія (від анґ. Continuous Positive Airway Pressure) 
ППТП-терапія (Постійна Позитивно-Тискова Повітряна те-
рапія), ППТП(ДШ)-терапія (Постійна Позитивно-Тискова 
Повітряна терапія в Дихальних Шляхах) - лікування постійним 
позитивним тиском повітря в дихальних шляхах, метод ліку-
вання створенням постійного позитивного тиску в дихальних 
шляхах;

Те ж саме стосується найрізноманітнішого вживання ла-
тиничних та кириличних абревіатур іншомовних назв та різ-
них їх перекладів у українських медичних текстах: AHA 
(American Heart Association), АСА (Американська Серцева 
Асоціація), ААС (Американська Асоціація Серця), АКА (Аме-
риканська Кардіолоґічна Асоціація).

Використання латинських букв у кириличному тексті, щоб 
не допустити наростаючої плутанини, ніяк недопустиме, 
оскільки ми маємо в кардіолоґічній термінолоґії безліч при-
кладів українських абревіатур, яких неможливо відрізнити 
від латиничних за зовнішнім виглядом: АА – антаґоністи 
альдостерону; АК – антаґоністи кальцію; АМР – антаґоністи 
мінералокортикоїдних рецепторів; Ао – аорта; АТ – артері-
альний тиск; АуТ – ауґментаційний тиск, тиск ауґментації; 
ІМ – інфаркт міокарду; ІМТ – індекс маси тіла; ІХС – ішеміч-
на хвороба серця; КІМ – комплекс інтима-медія; КСО – кін-
цево-систолічний об’єм; КСР – кінцево-систолічний розмір; 

РААС – ренін-анґіотен-
зин-альдостеронова 
система; САТ – систо-
лічний артеріальний 
тиск; СН – серцева не-
достатність; СОАС – 
синдром обструктив-
ного апное сну; ХС – 
холестерин; ХХН – 
хронічна хвороба нирок; ХХНКС – хронічна хвороба нирок 
кінцевих стадій.

Тому неприпустимо в українському науковому тексті ви-
користовувати також латинську абревіатуру анґломовного 
походження AHI (apnea-hypopnea index), а лише ІАГ (індекс 
апное-гіпопное). Те ж саме стосується інколи вживаного Aix 
(Augmentation index – індекс ауґментації) тощо.

Окремим блоком виступають однослівні анґлійські тер-
міни, які ми перекладаємо описово двослівно, як у коротких 
дефініціях, хоча можна в багатьох випадках подавати й одно-
слівні українські терміни: endpoint – кінцева точка, кінцеточ-
ка; lifestyle – спосіб життя, життєспосіб; overweight – над-
мірна вага, надвага.

Насамкінець варто звернути увагу на скорочення «м/с», 
яким позначають і медсестру (медичну сестру), і метри на 
(чи за) секунду, а також на різні підходи до скорочення в од-
ному терміні, що виявляється у непослідовності проставлян-
ня крапок у таких термінах, як наприклад «мм рт.ст.» (мілі-
метри ртутного стовпчика).

Н.А. КРУШИНСЬКА, С.В. НЕЧАЇВ (Київ)

 • Ìåäè÷íà òåðì³íîëîã³ÿ

ÄÅßÊ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÊÀÐÄ²ÎËÎҐ²×ÍÎ¯ ÒÅÐÌ²ÍÎËÎҐ²¯
Від часу своєї появи часопис «Народне здоров’я» приділяв особливу увагу виробленню та вдосконаленню вітчизняної 
медичної термінології. Пропонуємо увазі наших читачів статтю про деякі сучасні проблеми в цій царині.

 • Ïàì’ÿòàéìî ñâîþ ³ñòîð³þ

ÏÐÎ ÌÈÍÓËÅ ÇÀÄËß ÏÐÈÉÄÅØÍÜÎÃÎ
Подаємо виступ члена УЛТ, професор Лесі Матешук-Вацеби на презентації книги Зиновії Служин-
ської та співавторів про гімназію Кокорудзів

трополита Андрея Шептицького вчителі гімназії йшли у пер-
ших рядах, учні несли вінки, квіти.

В той день після похорону моя мама останній раз зустрі-
ла отця Слоневського, настоятеля церкви в місті Олеську, 
приятеля батьків моєї мами, брата вчительки гімназії Іванни 
Ваврик. Невдовзі отець опинився в комуно-більшовицькому 
концтаборі Карагандинської області, де і загинув, а моя ма-
ма – в концтаборі в Заполяр’ї в Інті (Комі АСР). Там зустріла 
свою подругу з гімназії Христинку Дякович, яка, як і багато-
багато інших вихованок гімназії Кокорудзів, опинилася за 
колючим дротом сталінських концтаборів ГУЛАГ-у. Мама 
була членом молодіжної організації ОУН, а Христину засу-
дили лише за те, що в криївці знайшли її портрет. Христина 
приїжджала в село на вакації, хлопець-воїн УПА з цього села 
якось побачив гарну дівчину та намалював її образ. Знайшов-
ши портрет, чекісти звинуватили Христину в співпраці з УПА.

Сьогодні ми прослухали чудовий виступ професора Лю-
бомира Сеника. Наша родина завжди приятелювала з родиною 
Сеників. Дружина пана Професора п. Володимира Сеник, 
одна з найкращих подруг моєї мами, відтворила імена членів 
Процесу 59, серед яких було багато учениць гімназії Кокору-
дзів. До речі, Зиновія Олександрівна ініціювала встановлен-
ня пам’ятної плити медикам-героям Процесу 59 у Львівсько-
му національному медичному університеті імені Данила 
Галицького. Так переплітаються наші життєві дороги... 

Непересічною сторінкою дослідження історії Львова, 
а в ширшому аспекті – історії медицини Галичини, є 

книга ”Лікарські товариства у Львові до 1939 року” львівської 
дослідниці Оксани Стадник, що вийшла у видавництві «Аверс» 
до 150-річчя організації Лікарського товариства у Львові. В 
наш час медична тема видається надзвичайно актуальною, 
оскільки дозволяє в повній мірі оцінити існуючі нині і колись 
структури та їхню дієвість як в сенсі професійності, так і 
науково-дослідницької діяльності, зокрема у контексті євро-
асоціації і євроінтеграції України, тобто вчергове повернення 
до «загальноєвропейського» дому. Дослідження присвячено 
актуальній проблемі вивчення й аналізу процесів становлення 
та розвитку медицини у Львові та Галичині, а також органі-
зації перших лікарських спілок, насамперед Товариства Га-
лицьких лікарів, та висвітленню процесів гуртування лікарів 
навколо об’єднавчих ідей. Це нелегка тема, але для створення 
повної картини розвитку медичної науки, медичного обслу-
говування населення вона дуже суттєва і актуальна. Медичні 
установи, як і професійні лікарські об’єднання, створювали-
ся, як правило, за єдиним зразком, розробленим центральною 
владою. Діяльність лікарів не обмежувалася Львовом, а по-
ширювалася на всю територію Галичини, вони набували до-
свіду й стажувалися також у малих містах Галичини. 

Медична тема на сьогоднішній час недостатньо розкрита 
в історіографії Львова. Переважно досліджується діяльність 
відомих лікарів, які займали чільні посади в медичних уста-
новах Львова, а також історія Медичного відділу Львівського 
університету як найбільш відомої установи. Досі до уваги 

широкого загалу дослідниками наводились факти та події, 
пов’язані переважно із поновленням діяльності медичного 
факультету Львівського університету наприкінці ХІХ століт-
тя. Між тим велика кількість медичних організацій залиша-
ється поза сферою дослідження створення та розвитку меди-
цини у Львові. При цьому невідомим залишався цілий пласт 
суспільного життя львівських лікарів, які з середини ХІХ сто-
річчя на хвилі громадянського піднесення організовували 
львівську й галицьку медицину, що охоплює та відображає 
вражаючу картину процесів організації медиків Галичини до 
2-ї світової війни.

 При підготовці матеріалу автором використовувались усі 
доступні джерела: архівні документи, публікації та досліджен-
ня польських і українських істориків медицини, періодична 
медична преса й інші матеріали. Важливим видається й роз-
гляд діяльності лікарських товариств без наголошення на на-
ціональному складі лікарського середовища Галичини. Не 
менш важливим є висвітлення професійної діяльності дипло-
мованих жінок-лікарів – майже невідомої теми. Вперше іс-
торія медицини у Львові комплексно розглядається в світлі 
діяльності українських, польських, єврейських лікарських 
товариств та установ. Велику цікавість викликає діяльність 
лікарських товариств – їх устрій, організаційна та харитатив-
на робота. Особливо цінними видаються дослідження щодо 
організації та становлення спеціалізованих медичних установ, 
зокрема, онкологічних, офтальмологічних, педіатричних, нев-
рологічних. Підготовані до друку матеріали дослідження від-

повідають вимогам постанови Пре-
зидії ВАК України від 15.01.2003 р. 
№ 7-05/1, які ставляться до фахових 
публікацій. Вони характеризується 
високим ступенем новизни.

Велике враження справляє кіль-
кість проаналізованих джерел, опра-
цювання десятків біографій видат-
них львівських лікарів, історій 
створення медичних товариств та 
лікувальних закладів. В процесі опрацювання різноманітних 
джерел авторові доводилось раз у раз наштовхуватись на нові 
факти, про які відсутня інформація в попередніх досліджен-
нях. Вони досі були невідомі цілим генераціям лікарів Львів-
щини. Безперечна якість та цінність виконаної роботи 
дозволяє поставити її в ряд першої серйозної праці для на-
писання комплексної історії львівської медицини. Автор спра-
ведливо вважає, що це дослідження все ще не дає вичерпної 
інформації про становлення та розвиток медицини у Львові 
та Галичині і тому повинно бути продовженим.

Ірина КОТЛОБУЛАТОВА – краєзнавець, 
дослідниця історії Львова,

Іван ФУРТАК – історик, магістр теології, кандидат наук 
державного управління, доцент кафедри організації та 

управління охороною здоров’я ЛНМУ імені Данила 
Галицького, член УЛТ з 1996 року

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè: ïîä³¿ 
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Ви вивчаєте зв’язок між релігією та здоров’ям. Я можу 
уявити, як чимало людей, почувши, що релігійні люди 
здоровіші за невіруючих, негайно поставлять це під сумнів. 
Скептики запитають: звідки ми знаємо, що це релігія, а 
не інші чинники (наприклад, генетичні, екологічні, еко-
номічні), несуть відповідальність за істотні відмінності у 
здоров’ї та тривалості життя людей різних віросповідань?

Це все складні залежності, але їх чимраз ліпше удокумен-
товують і демонструють за допомогою найкращих дослід-
ницьких та аналітичних методів. Відтак, закиди слід радше 
скеровувати до редакторів та рецензентів провідних світових 
наукових журналів (таких як JAMA – Journal of the American 
Medical Association), які протягом багатьох років публікували 
результати таких досліджень.

Критики також можуть вдатися до шестисотсторінкових 
книг про зв’язок між релігією і здоров’ям, написаних Хароль-
дом Кенігом (Harold Koenig), професором медицини з авто-
ритетного американського університету Дюка, який є між-
народно визнаним експертом у цій царині. Він посилається 
на велику кількість досліджень, що торкалися різних аспектів 
здоров’я, починаючи від проблем ментального здоров’я, таких 
як депресія, тривога і самогубства, аж до проблем фізичного 
здоров’я, наприклад, раку і серцево-судинних хвороб, а також 
тривалості і якості життя з хворобою, особливо хронічною.

Загальні висновки з його книг і найліпших на даний час 
світових досліджень (в тому числі численних спостережень 
і аналізів, здійснених на багатотисячних групах людей про-
тягом багатьох років) є схожі і свідчать, що релігійні люди 
здоровіші, ніж невіруючі, і релігійність є важливим фактором, 
який визначає здоров’я. Ці взаємозв’язки не можна розгляда-
ти спрощено, аналогічно як це стосується інших детермінант 
здоров’я, таких як здорове харчування або рух.

 Під час перебування в Гарвардському університеті ви 
брали участь у дослідницькому проекті, в якому аналізу-
вали зв’язки між релігійністю, духовністю та здоров’ям. 
Будь-ласка, розкажіть про найважливіші висновки своїх 
колег-дослідників.

Духовність та релігійність – це сфера, що істотно впливає 
не тільки на спосіб переживання хвороби. Це також важливий 
елемент профілактики здоров’я на рівні популяції. Усталене 
і регулярне духовне життя корисно впливає, особливо на пси-
хічне здоров’я та позитивні і негативні форми поведінки. І це 
має величезний, непрямий і прямий вплив також на чимало 
аспектів фізичного здоров’я. Я тільки додам, що ми викорис-
товували при аналізі дуже складні статистичні методи, за які 
співавтор дослідження, доктор Тайлер Вандервіл (Tyler J. 
VanderWeele) з Гарвардського університету, отримав цього-
річну нагороду в Сполучених Штатах, яку називають статис-
тичним «Нобелем» (Committee of Presidents of Statistical 
Societies Award).

Чи вдалося вам підтвердити на польському ґрунті те-
зу, що релігійні люди здоровіші і живуть довше, ніж неві-
руючі? Будь ласка, наведіть якісь конкретні приклади. 
Наприклад, чи відомо наскільки років довше живуть ві-
руючі у порівнянні з невіруючими?

Після співставлення карт, які містили епідеміологічні да-
ні (з Національного інституту охорони здоров’я - Національ-
ного інституту гігієни), з картами релігійності (з Інституту 
статистики Католицької Церкви) виявилося, що між польськи-
ми регіонами дійсно є цікаві та суттєві відмінності. Поглянь-
мо на два найбільш релігійні польські воєводства, тобто Під-
карпатське і Малопольське, а також два найменш релігійні, 
тобто Лодзьке і Західно-поморське. Підкарпатське і Західно-
поморське, а також Лодзьке і Малопольське є співставимі з 
точки зору рівня життя, рівня безробіття, рівня освіти, урба-
нізації, якості та доступності охорони здоров’я і стану на-
вколишнього середовища. Натомість істотно відрізняється 
рівень релігійності мешканців. І виявляється, що середня 
тривалість життя чоловіків у Підкарпатському та Малополь-
ському воєводствах є найвищою в Польщі. Для порівняння, 
очікувана тривалість життя чоловіків у Малопольщі в серед-
ньому на 3 роки довша, ніж у Лодзі. Це дуже інтригує. На-
стільки значну різницю не можна пояснити лише умовами 
життя та іншими соціальними і екологічними чинниками, на 
які раніше покликалися, тим більше, що деякі важливі по-
казники, наприклад рівень бідності, виглядають гіршими в 
більш релігійних регіонах.

Чи ці подібні регіони схожі і щодо захворюваності на 
рак та інші серйозні захворювання?

Підкарпатське і Малопольське воєводства мають у 4 рази 
нижчий показник захворюваності на СНІД, ніж у Лодзькому 
або Західно-поморському воєводствах. Можна також відзна-
чити, що стандартний коефіцієнт смертності за віком, тобто 
спрощено кажучи, щорічна кількість смертей на 100 000 меш-
канців з приводу раку бронхів, трахеї і легень є найнижчим 
для Підкарпатського і Малопольського воєвідств, а перед 
ведуть Лодзьке і Західно-поморське воєвідства.

А що відомо щодо того, який рівень релігійності за-
певняє найбільшу користь для здоров’я? І яка релігія є 
найбільш «здоровою»?

 Дослідження показують, що люди, які регулярно практи-
кують, незалежно від їхньої конфесії, є здоровшими, ніж не-
практикуючі люди. Що стосується католицизму, панівної 
релігії в Польщі, то результати свідчать: люди, які регулярно 
моляться і беруть участь в щотижневих релігійних службах, 
мають статистично суттєво ліпші показники психічного 
здоров’я, самопочуття, почуття щастя і задоволеності влас-
ними успіхами, не тільки в порівнянні з непрактикуючими 
людьми, але також з тими, хто слабко заангажований в релі-
гійне життя. Відтак, можна спрощено заявити, що вища ре-
лігійність звичайно трансформується у ліпше здоров’я.

Міжрелігійних та міжконфесійних співставлень є мало. 
Інтригують, однак, спостереження, які були зроблені Е. Дюрк-
геймом ще наприкінці дев’ятнадцятого століття і підтвердже-
ні в останні роки в Швейцарії, що серед католиків трапляєть-
ся значно менше самогубств, ніж серед протестантів.

Багато цікавих доказів також походить від менших релі-
гійних конфесій, які були дуже радикальними з точки зору 
вимог до способу життя. Наприклад, у нас є дуже добре за-
документовані спостереження, що в популяціях мормонів і 
адвентистів сьомого дня кількість випадків раку, пов’язаних 
зі способом життя, трапляється значно рідше, в порівнянні з 
рештою американського суспільства.

Варто додати, однак, що не встановлено виразного впли-
ву для тих, хто виявляє надзвичайно високу релігійну заан-
гажованість, у порівнянні з тими, хто практикує «нормально» 
чи щотижнево. Це може бути пов’язано з тим, що ця група 
включає в себе як людей з незрілою духовністю, що компен-
сують надмірною релігійністю різні види психологічних і 
життєвих проблем, так і містиків з надзвичайно багатим і 
глибоким духовним життям, тому середній результат залиша-
ється неясним і важким для інтерпретації.

Чи відомо, які психологічні та фізіологічні механізми 
відповідають за поліпшення здоров’я релігійних людей?

Механізми все ще обговорюються. Найчастіше пояснюють 
цей феномен здоровшим способом життя, характерним для 
релігійних осіб, що пов’язано з дотриманням ними ряду за-
повідей та моральних норм, пов’язаних з їхньою вірою. Серед 
іншого, релігійні люди мають меншу схильність, до куріння, 
вживання наркотиків та зловживання алкоголем, а також до 
ризикованої сексуальної поведінки. А це зумовлює меншу 
частоту захворювань, пов’язаних із цими факторами ризику.

А як щодо стресу? Чи релігія та духовність допомагають 
віруючим ліпше долати свої щоденні напруження, нерви 
та негативні емоції? Чи зумовлює це поліпшення здоров’я?

 Так, це ще один механізм, який частково може пояснити 
позитивний вплив релігійності на здоров’я. Особливо це сто-
сується соціальної підтримки, отриманої від релігійної групи, 
в якій перебуває віруючий. Особи, які беруть участь у релі-
гійному житті, регулярно отримують від інших членів своєї 
громади зацікавленість, розуміння, схвалення, опіку, вдячність 
та інші прояви любові до ближнього. Під час служб, урочис-
тостей та спільних молитв вони зустрічаються з людьми, які 
думають і почуваються аналогічно. З ними можна говорити 
про проблеми на роботі або вдома. Ці зустрічі та розмови під 
час них, а також спільні молитви допомагають зняти напругу 
та стрес.

Чи існують якісь специфічні фізіологічні механізми, 
що зміцнюють здоров’я релігійних людей?

 Є небагато досліджень у цій галузі, і вони складні з точ-
ки зору методології дослідження. Іноді згадуються гормональ-
ні механізми, наприклад, вищий рівень серотоніну у релігій-
них людей, що зумовлює нижчу частоту депресій. Однак 
найчастіше це явище пояснюється тим, що прихильність до 
релігійних тематик позитивно впливає на моральність та 
пов’язану з нею поведінку людей. Наприклад, мормони і ад-
вентисти сьомого дня при хрещенні, яке відбувається після 
повноліття, обіцяють, що протягом усього свого життя не 
палитимуть і не вживатимуть алкоголь. Деякі навіть обіцяють 
не пити каву, чай або їсти м’ясо. Відтак часто рекомендації 
щодо релігійного способу життя звучать суголосно з рекомен-
даціями лікарів, дієтологів і вчених. У багатьох релігіях також 
рекомендують періодичні пости, які зумовлюють позитивний 
вплив на здоров’я. Також і паломництва, пов’язані з фізичним 
навантаженням, приносять користь для здоров’я завдяки фі-
зичній активності.

Вчені та атеїсти можуть відтак сказати, що саме со-
ціальна підтримка та дотримання суворих моральних 
норм, а не Бог і його благодать, є джерелом здоров’я релі-
гійних людей?

 Проблема полягає в тому, що науковий метод ґрунтуєть-
ся на вимірюванні матеріальних характеристик, тобто тих, 
що діють на органи чуття, тоді як благодаті, як виразу духовної 
реальності, ми не можемо виміряти. На основі емпіричних 
методів, використовуваних в галузі природничих та суспіль-
них науках, можна виявити тільки зв’язок між певними яви-
щами (наприклад. релігійністю і здоров’ям) і зазначити, на-
скільки ми можемо їх пояснити відомими нам чинниками, а 
яка область усе ж залишатиметься загадкою. Використовую-
чи новітні методи, ми можемо також сказати, якою мірою 

виявлені зв’язки є стабільни-
ми і не є наслідком випадко-
вих подій і відносин, а також 
чи можуть інші, невідомі на 
даний момент чинники, ліпше 
нам пояснити ці зв’язки.

У загальній інтерпретації 
результатів, а особливо в га-
лузі богословської інтерпре-
тації, важко, однак, не зверну-
тися до трансценденційного 
фактора. Адже ж люди ведуть 
духовне життя і утворюють 
релігійні громади по відно-
шенню до духовної реальності і з метою творити кращі сто-
сунки з Богом (принаймні, в більшості випадків).

У попередніх спробах інтерпретувати відносини між вірою 
і здоров’ям, мало місця присвячувалося значенню, яке може 
мати особисте ставлення і відносини віруючих до духов ної 
реальності, незалежно від того, як ці сфери розуміються в 
богословській доктрині. Я гадаю, що це питання має стати пред-
метом поглиблених досліджень у найближчому майбутньому.

 Я відчуваю, що на цей момент ми вже починаємо тор-
катися межі пізнання. Межа між наукою і світом величез-
них таємниць. І чудес... Будь-ласка, скажіть мені, що Ви – 
лікар і реаліст-науковець – знаєте і думаєте про т.зв. 
чудесні зцілення, які люди приписують впливу віри і Бо-
га. Наскільки я знаю, вони реєструються та докладно 
аналізуються Католицькою Церквою.

 Справді, у знаменитій святині Лурду є медичне бюро, яке 
реєструє оголошені випадки зцілення паломників. В тому 
офісі протягом декількох років працює італійський лікар Алес-
сандро де Францісціс, який торік був у Польщі на науковій 
конференції, організованій спільно з Катовіцьким медичним 
університетом і Польським товариством медичного душпас-
тирства. Бюро не лише реєструє заяви, але також вимагає 
повні медичні записи та закликає до повторного розгляду в 
найближчі роки, щоб переконатися, що оздоровлення є три-
валим. Раз на рік окремі випадки подаються на форум Між-
народного медичного комітету, який об’єднує медичних фа-
хівців з різних університетів світу (в т.ч. з престижного 
американського університету Джона Хопкінса, Французької 
академії наук). Вони намагаються відповісти на питання, чи 
був правильним діагноз, чи зцілення є стійким і як це може 
бути пояснено на основі сучасних наукових і медичних знань. 
Якщо Комітет вважає, що зцілення не може бути пояснено 
природними причинами, то така інформація передається міс-
цевому єпископу, звідки прибули паломники, і єпископ при-
значивши ще одну комісію, в тому числі богословську, може 
оголосити про чудесне зцілення. Тож це не лікарі проголо-
шують про диво. Окрім зазначеного центру в Лурді, ще є так 
званий консультативний медичний комітет у Ватикані, скла-
дений з медичних експертів, який розглядає випадки зцілен-
ня для потреб процесів, що відбуваються в питаннях беати-
фікації і канонізації у католицькій церкві.

Чи знаєте ви скільки було добре задокументованих ви-
падків чудесних зцілень, принаймні в Католицькій Церкві?

У Лурді є 68 таких випадків, з ними можна ознаймитися 
на веб-сайті місцевого медичного бюро. Варто зазначити, що 
це становить близько одного відсотка з усіх зголошуваних до 
бюро випадків.

А може, багатьом з цих зцілень сприяла джерельна 
вода Лурду, яка нібито має цілющі властивості?

Лурд довгий час функціонував не тільки як релігійний 
центр, але як і санаторій, особливо для французів, італійців 
та іспанців. Гірське розташування біля підніжжя Піренеїв 
робить воду, повітря та клімат корисним для здоров’я людей. 
Але важко пояснити лише впливом виключно факторів нав-
колишнього середовища ті раптові і стійкі поліпшення при 
важких хворобах, коли пацієнт відмовився від лікування че-
рез його неефективність, а пояснення для одужання не могли 
знайти багато професорів і фахівців, що працюють в бюро. 
Фактично, не всі паломники в Лурді п’ють джерельну воду і 
не всі занурюються в басейн. Але більшість з них в різний 
спосіб інтенсифікує там своє духовне життя.

Скептики тепер скажуть, що ця дія пов’язана з відо-
мими в психології механізмами самооздоровлення, схожи-
ми на ефект плацебо або інші форми навіювання та само-
навіювання, які застосовуються в лікувальних практиках 
різних шаманських культур.

 Механізми нашої психіки, очевидно, не цілком зрозумілі. 
Аналізуючи історії тих, хто в минулому зцілився в Лурді, ме-
не вразив той факт, що багато хто з них, як не парадоксально, 
не просили про це в своїх молитвах. Найчастіше вони моли-
лися, щоб їх хвороба не прогресувала, або щоб швидше на-
стала їхня смерть, аби не бути тягарем для своїх близьких. У 
молитві вони не думали про себе, але приймали власний стан 
і в повній відкритості на майбутнє шукали сили, щоб витри-
вало і з гідністю знести власне тяжке становище. Ті особи з 
турботою думали про інших. Можливо, таким чином, вони 
наче відкривалися для впливу зовнішнього чинника, який 
змінював їхні тіла. Важко це зрозуміти і пояснити, але саме 
так виглядають звіти, залишені цими людьми.

Розмовляв Віктор ЩЕПАНЯК; 
світлина автора (www.zdrowie.pap.pl)

Переклад з польської мови Володимира Семеніва

 • Ìåäèöèíà òà äóõîâí³ñòü

ÐÅË²Ã²ß, ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÄÈÂÀ
Про зв’язок між духовністю, здоров’ям та загадковими зціленнями говоримо з габілітованим док-
тором наук Якубом Павликовським, магістром філософії, доцентом кафедри гуманітарних наук 
Люблінського медичного університету.
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Взірцем благодійності серед медиків є діяльність докто ра 
Олександри Служинської, яка походить із відомої ди настії 

українських лікарів-патріотів Білинських та Служинських.
Вона народилася 23 лютого 1958 року у Львові. Задля здо-

буття робітничого стажу, без якого у 60-70-ті роки минулого сто-
річчя не можна було стати студентом медінституту, вже з 15 років 
почала заробляти його у Винниківському радгоспі поблизу Льво-
ва. У 1976 року вступила у Львівський державний медичний ін-
ститут на лікувальний факультет. Починаючи від третього курсу 
працювала на швидкій допомозі, в кардіологічному відділенні 
8-ої лікарні медсестрою, а на останніх курсах - палатною акушер-
кою в пологовому відділенні. З першого курсу брала активну участь 
в СНТ, щорічно виступала на наукових студентських конференціях. 

 Від 1981 року Олександра Служинська працює в медико–ге-
нетичній консультації гінекологом та співробітником науково–дослідного інституту спадкової 
патології АМН України. У 1995 році вона захистила дисертацію. 

Молода науковець не зупинилась на досягнутому, активно шукала шляхів вдосконалення 
своїх знань, збагачення світовим досвідом. Вона пройшла стажування у Франції та США. 

Олександра Служинська є автором біля 200 наукових публікацій, співавтором трьох моно-
графій: «Спадковість людини» (1997), «Зародження медичної генетики в Україні» (2007), «Від 
родини до популяції» (2008). 

За спокійною і стриманою зовнішністю цієї життєрадісної, симпатичної жінки таїться 
велика сила волі, непересічна енергія та невичерпне джерело ідей. 

Разом з сестрою Мар’яною вони чи не вперше в Україні у 1995 році організували ліку-
вально-діагностичний центр „Астар”, який безкоштовно обслуговує інвалідів, дітей-сиріт та 
осіб, що потерпіли від насильства. Жінкам, які приїжджають із заробітків з-за кордону, тут 
надається психологічна допомога. Знаючи наскільки актуальним це стало тепер, є підстави 
стверджувати, що тоді сестри Служинські випередили час.

Знаходячись у постійному пошуку можливостей попередження поширення захворювань, 
які передаються статевим шляхом, в першу чергу ВІЛ\СНІД, вона пішла своїм особливим 
чином – у 1996 році організувала та очолила Благодійний фонд «Салюс». Він проводить ак-
тивну, на сучасному рівні превентивну роботу щодо цих смертельно небезпечних інфекцій, 
які, на жаль, мають в Україні тенденцію до щораз ширшого розповсюдження.

«Салюс» щорічно проводить 8 тренінгів з питань статевого виховання волонтерами, які 
приїжджають з Польщі, Румунії, Литви, США,залучаючи до них різні верстви шкільної, сту-
дентської, робітничої молоді. Тренінги і семінари проходять в домівці УЛТ. 

Протягом більш ніж 20 років 1 грудня - у Всесвітній День боротьби зі СНІД’ом БФ «Са-
люс» організовує багатолюдні заходи для молоді. В рамках проекту ”Мистецтво проти СНІД’у” 
проводяться конкурси анонсів, фотографій, скульптур, плакатів, демонстрування мод одягу 
з елементами театралізованих сцен, художні виставки, боді–арт. Імпрези проходять в Палаці 
мистецтв, в Палаці ім.Хоткевича. 

З Головою УЛТ (1997-2000р.р.) професором Юрієм Гаврилюком та за підтримки очільни-
ків товариства д-ра Богдана Надраги, а згодом д-ра Богдана Соловія, Олександра Служинська 
започаткувала видання журналу - квартальника ”Український інформаційний бюлетень 
здоров’я”. В ньому крім медичних статей публікувалися повідомлення про роботу УЛТ і БФ 
«Салюс». Співзасновником часопису був Фонд ”Здоров’я” Дрейфуса – США. 

Олександра Служинська, будучи членом УЛТ від 1998 року, бере активну участь в діяль-
ності товариства, постійно інформує читачів часопису ”Народне здоров’я” про діяльність 
Благодійного Фонду ”Салюс”.

 Під час Помаранчевої революції 2004 року пані Олександра із чоловіком Андрієм Васи-
льєвим та дітьми були на революційному Майдані.

Сьогодні їх донька Марта продовжує родинну лікарську династію. 
З нагоди ювілею бажаємо Вам, високоповажана Колего, щоб Господь дарував Вам міцне 

здоров’я на многії літа, подальшу творчу та благодійну активність на обраному жертовному 
шляху служіння вітчизняній медицині задля збереження здоров’я рідного народу. 

Життя хай квітне, мов весняний сад,
І кожен день  хай сонечком Вас гріє,
Хай доля посилає зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії ! 

 • Â³òàºìî!

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ ÇÀÄËß ÆÈÒÒß
Äî þâ³ëåþ ÷ëåíà ÓËÒ Îëåêñàíäðè ÑËÓÆÈÍÑÜÊÎ¯

Якось, будучи серед відвідувачів офтальмологічного 
відділу Львівської обласної клінічної лікарні, дове-

лось почути, як про одну із тамтешніх лікарів було сказано, 
що «вона – справжня берегиня зору». Йшлося про відомого 
львівського офтальмолога Дарію Юревич. Сьогодні, коли 
надійшла пора її чудового ювілею, хотілося б докладніше 
розповісти про неї.

 Дарія Юревич народилась 1 лютого у вчительській ро-
дині в містечку Ходорові на Львівщині. Це родина була над-
звичайно національно–свідомою. Батьки Дарії в часи кому-
ністичного режиму підпільно організували у власному домі 
в Дрогобичі „Дім Просвіти”. 

Дарія закінчила середню школу із золотою медаллю, а у 
1966 році отримала диплом з відзнакою, завершивши на-
вчання в Івано-Франківському медичному інституті. Потім 
впродовж 10 років працювала офтальмологом у тамтешній 
обласній клінічній лікарні. Сьогодні вже більше 40 років 
працює в офтальмологічному відділі Львівської обласної клінічної лікарні.

Як хірург-офтальмолог вона має вищу кваліфікаційну категорію, щедро ділиться своїми 
знаннями та величезним практичним досвідом, є автором майже 50 наукових публікацій, ви-
ступає із доповідями на багатьох науково-практичних конференціях та з’їздах, в т.ч. міжна-
родних. 

Доктор Дарія Юревич є дуже активною у громадській роботі. Вона – один із учасників 
відродження Українського лікарського товариства у Львові у 1990 році. Впродовж 1990–1992 
та 1998–2002 років працювала в Головній управі товариства, секретарем управи та секретарем 
Суду лікарської честі (2002–2006 рр.). Не можна не відзначити її плідну працю як членкині 
лікарського клубу імені Юрія Липи.

Вона учасниця з’їздів СФУЛТу (Київ, Ужгород, Львів–Трускавець, Луганськ) та ВУЛТу 
(Київ, Ужгород, Чернівці, Тернопіль, Івано - Франківськ). У 2000 році була нагороджена гра-
мотою Львівської Міської ради за активну участь в організації Конгресу СФУЛТ у Львові.

Її високопрофесійна праця та велика громадська активність відзначена низкою Почесних 
грамот та Подяк владних структур та УЛТ. Та найбільшою нагородою цієї «Берегині зору» є 
величезна повага та авторитет серед колег, любов численних пацієнтів, яким її золотими 
руками та чуйним серцем збережено, а то й повернуто, найдорожче - здоров’я та можливість 
насолоджуватись красою довколишнього світу. Пані Дарія заслужено пишається своїм сином 
Всеволодом, який теж обрав професію офтальмолога, став кандидатом медичних наук, вміло 
керує офтальмологічним відділом ЛОКЛ. 

Сьогодні, попри свій поважний вік, ця енергійна жінка жертовно віддається своїй роботі, 
щоденно консультує та лікує десятки пацієнтів, які звертаються до неї, сповнені надією на 
зцілення. Тож сердечно бажаємо високоповажаній Пані Дарії щедрої Господньої ласки і Бо-
жого благословення на многії та благії літа, міцного здоров’я, великої наснаги для подальшої 
успішної праці. 

Нехай дарують радість Вам літа, Бажаєм здоров’я багато-багато,
Душа й надалі буде молодою.  Хай щастя та радість приходять до хати,
Хай Вам рясні колосяться жита, Хай сонечко ясне Вам світить завжди
Джерела б’ють цілющою водою. Хай Господь хоронить від горя й біди!

ÁÅÐÅÃÈÍß ÇÎÐÓ 
Äî þâ³ëåþ ÷ëåíà ÓËÒ ó Ëüâîâ³ Äàð³¿ ÞÐÅÂÈ×

Цьогоріч свято дійсно ста-
ло особливим! Окрім на-

сиченої програми і яскравих учас-
ників дійства відбувся благодій-
ний аукціон для підтримки 
проекту «Будинок Воїна». Цей 
проект ініційований заступником 
голови Львівської обласної ради 
Володимиром Гірняком. Сьогодні 
приміщення по вул. Короленка, 1, 
де планується створення «Будин-
ку Воїна» знаходиться у занедба-

ному стані. У цій споруді до недавна, розміщувався «рускій 
культурний центр». Потрібно багато коштів для проведення 
реконструкції та створення там осередку відпочинку та 
реабілітації для ветеранів сучасної війни.

Українське товариство у Львові вважає питанням честі 
долучитися до такого проекту. На доброчинній акції зібрано 
14 050 гривень. Але ми розуміємо, що ми перші і процес роз-
почато. Його обов’язково повинні продовжити медійно і фі-
нансово меценати, бізнесмени, громадські організації, влада 
та наша громада. Це питання нашої гідності!.

Дякуємо Маряні Возниці за допомогу в організації аукціо-
ну та львівським художникам Остапу Лозинському, Маряні 
Пиріг і «Icona Art», які безкоштовно надали свої твори мис-
тецтва для аукціону. Щира подяка нашим артистам та ведучим: 
«Коралі», «KURBASY», Роману Трачуку, Народному вокаль-
ному гуртові «Гердан», Юлії Качанівській. Респект організа-
торам: Українському Лікарському Товариству у Львові, Рес-
торану «Високий замок» / Марії Шаваровій, Ірині Сендезі 
Окрема подяка за чудові фото Катерині Птаха

Голова УЛТ у Львові Олег ДУДА.
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04 – Всесвітній день боротьби з 
онкологічними захворюваннями

09 – День стоматолога у Єврорегіоні
11 – Всесвітній день хворого
15 – Всесвітній день онкохворих дітей
28 – Всесвітній день орфанних  

захворювань
Відомості про вказані дати 

ВУЛТ рекомендує 
поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

 • Ïîâàæíî òà íà æàðò

2018 Ð²Ê – Ð²Ê ÏÑÀ
Скажу вам чесно – не спроста
Рік новий буде роком Пса,
Бо будуть жертися, як пси за кістку,
За лакомий кусок – провладне місце
І обіцятимуть нам золотії гори,
Що будем краще жити ми
Лише б не згадувать офшори
І продавать недоторканним голоси.
Але згадаймо про собачу дружбу,
Про те, як вірно несуть свою службу
Хороші, не блудливі пси,
Які не зраджують за кусень ковбаси.
Хоч йдеться тут про псів, одначе,
Не забуваймо ти і я,
Що й люди стають кусачі,
Як «собачим» стає життя.

З.М.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

Ë²ÊÀÐÑÜÊÀ ÌÀËÀÍÊÀ 2018
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Українське лікарське товариство у Львові з глибоким сумом сповіщає 
про відхід у вічність 26 січня 2018 року на 79-му році життя 

лікаря-пульмонолога консультативної поліклініки Комунальної 
міської дитячої клінічної лікарні 

КУЛАЧКОВСЬКОЇ Іванни Михайлівни. 
Доктор Іванна Кулачковська була активним членом УЛТ у Львові з 

перших днів його відновлення. Багато років була скарбником осеред-
ку УЛТ Міської дитячої клінічної лікарні. В особі покійної відійшла у 
засвіти віддана, жертовна мати, добра, скромна людина, шляхетна 

особистість, щира українська патріотка.
УЛТ висловлює щирі та глибокі співчуття родині 

покійної та поділяє її горе з приводу непоправної втрати.
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))

 • Ïàì’ÿòàéìî ñâîþ ³ñòîð³þ

ÇÀÊËÈÊÀªÌÎ ÄÎ 
ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎ¯ 
ÏÀÌ’ßÒÊÈ!

На одній із околиць Львова на території історичного Кайзервальду у невели-
кому яру між двома схилами розташований заснований в середині ХІХ сто-

річчя Старознесенський цвинтар. Цей цвинтар заслуговує на особливу увагу, оскільки 
тут містяться недосліджені мистецькі пам’ятки ХІХ ст., а також історико-меморі-
альні поховання з часів Першої світової війни та Українсько-польської війни 1918–
1919 рр., зокрема поховання бійців УГА, активістів товариства “Просвіта” та “Со-
юзу Українок”, низки відомих у свій час львів’ян, зокрема Катрі Лотоцької, голови 
місцевої філії “Союзу Українок”, Крілика – голови товариства “Просвіта” на Ново-
му Знесінні. Могила стрільців УГА, які полягли на Знесінні у грудні 1918 р., роз-
ташована в самому кінці центральної алеї цвинтаря на Знесінні і тут поховано близь-
ко 30 бійців. Є і окремі могили воїнів УГА. Історично цінним похованням є зведений 
у стилі модерну гробівець в’язнів Талергофу, де поховані місцеві москвофіли.

У радянський період були плани ліквідувати цвинтар, чого, однак, не зробили. 
Проте, частина поховань була усунута у 1980-х рр. при спорудженні спортивної 
зони “Динамо” для лещетарського з’їзду.

Згідно із рішенням №209 Львівського міськвиконкому від 17.05.1990 року, цвин-
тар взято під охорону. Стрілецька могила на цвинтарі Старого Знесіння занесена до 
списку пам’яток археології, історії та мистецтва (рішення Львівського облвиконко-
му від 21.05.1991 року).

 Сьогодні вельми гостро постало питання про збереження Старознесенського 
цвинтаря, пам’ятки середини XIX ст. У зв’язку з бездіяльністю адміністрації РЛП 
«Знесіння» впродовж певного часу на території ландшафтного парку, поряд з цвин-
тарем, невідомі особи викидають у великій кількості землю, яка створила дамбу, 
знищила водовідвідний колектор і перегородила потік Циганівка та урочище. Також 
землею засипане озеро, яке розташоване поряд з цвинтарем.

Ці незаконні дії, до сьогодні не встановлених осіб, можуть призвести до під-
няття ґрунтових вод і перетворення цвинтаря в болото, а могили можуть бути під-
топлені і зруйновані. Адміністрація парку в особі в.о.директора М.Задорожної впро-
довж декількох місяців ніяк не реагувала на зауваження громадських активістів, які 
неодноразово попереджали про варварське відношення до історичної пам’ятки – 
Старознесенського цвинтаря і могили Січових стрільців.

Цього року будемо відзначати 100-літню річницю з дня поховання героїв – україн-
ських Січових стрільців та 25-ліття створення Регіонального ландшафтного парку 
«Знесіння». Парк перебуває у занедбаному стані. До сьогодні нема розроблено пла-
ну розвитку парку, не нанесені зовнішні межі в натурі на місцевості, що провадить 
до захоплення землі і конфліктів між громадою та приватними підприємцями, які 
хочуть проводити будівництво на території парку. Отож, закликаємо всіх небайдужих 
до нашої історії долучитися до захисту Старознесенського кладовища та наведення 
законного порядку на території парку.

Зоряна ІВАНКІВ
Член Головної управи УЛТ у Львові, голова ГО «Магдебурзьке право»
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