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УВАГА!
ЗАЛУЧАЙМОСЬ ДО ВШАНУВАННЯ НАШОЇ ІСТОРІЇ!
УЛТ у Львові на відзначення 100-річного ювілею 
Західно-Української Народної Республіки готує 
до друку видання «Лікарі Української Галицької 
Армії». Воно включатиме спогади учасників, 

оглядові статті про медслужбу УГА. 
Всіх, хто має матеріали, світлини, які б могли 
бути використані у виданні, прохання писати 

до упорядника: zunr1918@gmail.com

(Закінчення на стор. 2)

У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

1-2 – Звітна конференція 
УЛТ у Львові

3 – Онкологи б’ють на 
сполох!

4 – «В’язень Христа 
ради»

5 – Вітаємо ювілярів
7 – Деонтологія госпісу
8 – Запрoшуємо до 

Франції

Саме такий заклик до активної громадянської позиції 
звучав чи не у кожному виступі під час чергової що-

річної звітної конференції Українського лікарського товариства 
у Львові, яка відбулась 24 лютого цього року. 

Розпочалась конференція із вшанування хвилиною мов-
чання пам’яті членів товариства, які відійшли у вічність впро-
довж 2017 року.

Про роботу Головної управи 
звітував голова товариства док-
тор Олег Дуда. Він окреслив 
основні вектори діяльності това-
риства і його Управи на 2018 рік, 
а саме активну промоцію членів 
УЛТ у професійному плані, про-
моцію товариства та лікарського 
самоврядування, концентрація та 

поширення позитиву про працю медиків.
Сьогодні діють 60 осередків (47 активних), в яких зареє-

стровано 1143 члени товариства. Впродовж року створено 3 
нових осередки, подано 50 заяв про вступ до товариства. Го-
ловам осередків рекомендовано активно долучитися до вне-
сення даних про своїх членів в електронний реєстр УЛТ у 
Львові.

УЛТ бере участь у експертних комісіях ДОЗ ЛОДА, займає 
активну позицію при атестації лікарів – члени УЛТ представ-
лені у всіх 19 комісіях ДОЗ, мають членство у колегії ДОЗ 
ЛОДА. Провадиться конструктивна робота в Громадській 
Раді при ЛОДА , де є 7 членів УЛТ. Працюємо в робочій гру-
пі ВР України з підготовки Закону “Про лікарське самовря-
дування”.

У звіті велика увага була приділена питанням юридично-
го захисту членів товариства: «24/7 юридична допомога для 
лікарів, правова інформація для лікарів», «Захист прав та 
інтересів лікарів». Відзначено, що існує пріоритетне забез-
печення захисту прав та інтересів членів Товариства через 
надання висококваліфікованої юридичної допомоги на інди-
відуально-договірних засадах з такими видами безкоштовних 
усних правових послуг: надання правової інформації, в чому 
числі доведення змісту норм чинного законодавства; надання 
консультацій та роз’яснень з правових питань; рекомендації 
щодо вибору форми та способу захисту порушеного права; 
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 
правової допомоги та заходів медіації. Проведено тренінг-
інтерактив «Захист прав Лікарів» Зоряною Черненко, яка є 
доцентом Національного університету “Києво-Могилянська 
академія”, доктором правових наук, головним експертом ме-
дичної групи Реанімаційного Пакету Реформ та Центру під-
тримки реформ при Кабміні. 

Одним з напрямків співпраці розглядається пропагування 
та реклама професійних якостей членів товариства, наявних 
у електронному реєстрі УЛТ, на різних медіаресурсах, в тому 
числі Doctor Tap Ukraine. До речі, за рік веб – сторінку УЛТ 
у Львові вподобало 1639 особи.

Повідомлено про співпрацю з медійною піар-івентинговою 
компанією «Капітал медіа» щодо активнішого використання 
сайту, газети «Народне здоров’я», сторінки фейсбук; промо-
ції позитивного іміджу лікаря, шляхом концентрації та поши-
рення позитивних новин, а також фізичного захисту лікарів 
та медперсоналу під час виконання ними своїх професійних 
обов’язків.

Було прозвітовано про участь УЛТ у Львові в роботі ХХVІ з’їз-
ду ВУЛТ у вересні минулого року. Новими членами правлін-
ня ВУЛТ від Львівщини cтали Олег Дуда, Михайло Шмідт, 
Андрій Базилевич, Мирон Островський, Анна Ярмола.

В рамках співпраці із «Світовим банком» головна увага 
приділена підтримці реформ та управління в секторі охорони 
здоров’я України. Проводиться моніторинг – розробка мето-
дології, аналіз ситуації з ЗОЗ І та ІІ рівня; визначення крите-
ріїв для І рівня, приорітетність ІІ рівня; майстер-план розви-
тку або стратегія медичних структур в області; комунікація 
між І та ІІ рівнями, пацієнт та лікарня.

Доповідач наголосив, що якщо люди не розуміють суті 
реформ, закон наповнюється абсолютно іншим змістом або 
зовсім залишається мертвим. Іншими словами, існує величез-
на проблема громадського розуміння. Планується навчання 
щодо професійного самоврядування лікарського та медсе-
стринського, а також роботи пріоритетних лікарень; кампанія 
роз’яснення змін (підтримка реформування). Будуть створені 
регіональні навчально-тренінгові центри Всеукраїнського 
Лікарського Товариства .

Голова товариства повідомив, що на одному із недавніх 
засідань головної управи Українського лікарського товариства 
у Львові відбувся розгляд звернення колективу пологового 
відділення комунальної 3-ї МКЛ Львова стосовно винесеного 
судом вироку доктору Олегу Данкову за начебто неналежне 
виконання ним професійних обов’язків. Тюремний вирок лі-
карю викликав значний резонанс у медичній спільноті та 
суспільстві в цілому. Ця справа була всебічно обговорена. 
Вважаємо потрібним заявити від імені УЛТ у Львові, як най-
чисельнішої громадської лікарської організації Львівщини, 
про свою моральну підтримку доктору Олегу Данкову, який 
користується заслуженою повагою в професійному середовищі. 
Знаємо про досвід країн євроспільноти, де схожі випадки роз-
глядають органи лікарського самоврядування. Відтак ми пе-
реконані, що в цій справі слід провести незалежну клініко-
експертну оцінку даної події, що стала причиною судового 
рішення. Також необхідно врахувати висновки клініко-екс-
пертної комісії МОЗ України і велику кількість позитивних 
відгуків лікарів та пацієнтів про роботу колеги Данкова.

Було закликано медичну спільноту Львівщини об’єднатися 
в питанні захисту честі і гідності лікарів.

Одним з напрямків співпраці розглядається пропагування 
та реклама професійних якостей членів товариства, які на-
явні в електронному реєстрі УЛТ, на різних медіаресурсах, в 
тому числі DoctorTap Ukraine із гарантією УЛТ за Їхні про-
фесійні якості, та обов’язковим зазначенням у резюме членства 
у нашій організації. 

У 2017 році у рамках Платформи «Сходи в Майбутнє» – 
«Вільна Людина у вільній Країні» перед членами УЛТ ви-
ступили громадський діяч Тарас Возняк – «Геополітичні 
контексти війни в Україні»; голова ВУЛТ Микола Тищук – 
«Лікарське самоврядування в Україні»; відомий журналіст 
Остап Дроздов – «Українське громадянство і громадянська 
відповідальність –з погляду Вічності», а також учасники іні-
ціативної групи «Перше грудня» Саїд шейх ІСМАЇЛОВ – вер-
ховний муфтій УМУ Духовного Управління мусульман Укра-
їни та Мирослав Маринович – віце-ректор УКУ.

У звітній доповіді йшлося і про діяльність Галицької лі-
карняної каси. Вона, як відомо, об’єднує громадян і юридич-
ні структури (трудові колективи, навчальні заклади, медичні 
установи) на засадах солідарного співфінансування. Оновле-
но реєстр членів, переглянуто положення. У 2017 році надана 
допомога у 37 страхових випадках на суму 39 025 грн. На 
даний час є 302 активних члени, з них 23 нових.

Впродовж звітного періоду продовжувала функціонувати 
програма співпраці з французькою неурядовою громадською 
організацією «Асоціація французько-української співпраці у 
сфері охорони здоров’я» (ASFUDS). В 2017 році у цій про-
грамі взяли участь 347 учасників у складі 7 груп. Серед них: 
45 студентів медичних університетів та академій України; 
52 науковці та аспіранти, викладачі українських медичних 
навчальних закладів; 70 організаторів охорони здоров’я; 
27 учасників – мешканці Львова та області.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

«ÍÅ ÁÓÄÜÌÎ ÁÀÉÄÓÆÈÌÈ, 
ÁÎ ßÊÙÎ ÍÅ ÌÈ, ÒÎ ÕÒÎ Æ!?»
Â³äáóëàñü ÷åðãîâà çâ³òíà êîíôåðåíö³ÿ 
ÓËÒ ó Ëüâîâ³

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÑËÓÕÀÉÌÎ ÃÎËÎÑ 
ÏÐÎÐÎÊÀ

Живемо в непрості часи. при засиллі псевдоеліти і в 
пошуках правди та дороговказів до неї. Тому дуже 

важливо керуватись у сприйнятті існуючих реалій, у пошуках 
дій щодо збереження України та життя-буття кожного із нас 
тими справжніми авторитетами, яким не обділив нашу землю 
Всевишній. Найвищим із них є Тарас Шевченко, якого муси-
мо читати та сповідувати повсякчас. У світовій літературі 
небагато знайдемо прикладів того, щоб поетичні твори впро-
довж століття не втрачали своєї політичної актуальності та 
моральної гостроти, звучали так, ніби народжені сьогоденням. 
Про це вичерпно сказав Іван Дзюба: «...Відбувається нечасте 
в історії літератури, але підвладне генієві, щасливе перетво-
рення: поезія, породжена злобою дня, живе вічно; поезія, зміст, 
характер, призначення якої безпосередньо національні, набу-
ває загальнолюдського значення, виростає до світових масш-
табів, стає «родовим» явищем людського духу… Шевченкова 
поезія самому українському народові дала розуміння його 
долі, його потреб та його завдань перед лицем майбутнього – 
з погляду загальнолюдської історії та боротьби, загальнолюд-
ських завоювань розуму й духу, світового прогресу, з висоти 
найпередовіших ідеалів та уявлень свого часу.»

Тарас Шевченко своїм поетичним словом і сьогодні роз-
криває нам очі на українську історію, ставить питання, яких 
не можна уникнути, подає вистраждані відповіді на них. На-
самперед він суворо наказує нам шукати причини своїх бід у 
самих собі: «Доборолась Україна/ До самого краю./ Гірше 
ляха свої діти/ Її розпинають.» 

Сам поет відчував себе пророком на рівні поетичного на-
тхнення, викладаючи у своєму «Заповіті» свої почуття до 
України та заповіді землякам: «…вставайте,/Кайдани порвіте/ 
І вражою злою кров’ю/ Волю окропіте».

Шевченкові поетичні сторінки історії боротьби України 
за себе перегукуються з вершинами його політичної патетики: 
«Мій краю прекрасний,/ Розкішний, багатий!/ Хто тебе не 
мучив?..».

Поет беручи з минулого уроки, співвідносить їх із сучас-
ним прийдешнім, робить елементом історичної перспективи. 
Як це не схоже на «патріотизм» самовдоволених та хвальку-
ватих наших сучасних скоробагатьків, бо це про і них, і про 
усіх нас ним сказано: «А той щедрий та розкішний/Все храми 
мурує;/Та отечество так любить,/Так за ним бідкує,/Так із 
його, сердешного,/ Кров, як воду точить, /А братія мовчить 
собі,/ Витріщивши очі!/Як ягнята: Нехай, – каже, –/ Може так 
і треба!» У цих словах його універсальна та вічна істина, 
гіркий докір нам: «Де нема святої волі,/ Не буде там добра 
ніколи./ Нащо ж себе таки дурить?»

Задумаймось над тим – до кого, як не до наших сучасни-
ків, покидаючих свою країну, звернені Шевченкові слова: «У 
чужому краю/ Не шукайте, не питайте/ Того, що немає/ І на 
небі, а не тілько/ На чужому полі. / В своїй хаті своя й правда,/ 
І сила, і воля.» 

Кобзареве «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам 
моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» – на-
стільна книга, молитвеник для кожного, хто усвідомлює себе 
сином своєї Матері-України. Шевченко навіки сущний, ним 
маємо жити, у ньому черпати істинні дороговкази, силу та 
надію, бо він слав свої вічні заповіді мертвим духом та живим 
своїм сучасникам, ще не народженим поколінням – своєму 
народові – вічному поза часом та простором: «Свою Україну 
любіть,/Любіть її во время люте,/В свою остатню мінуту/За 
неї Господа моліть». І коли сьогодні відчай сковує душу та 
тіло у смертельному двобою з ордою, не забуваймо ні на мить 
наказ нашого національного Месії: «Борітеся, поборете, Вам 
Бог помагає! За вас правда,/ За вас слава і воля святая!». Ви-
конуймо його накази та свято вірмо в те, що поборемо і зайд, 
і доморощених ворогів – «Врага не буде супостата/ А буде 
син і буде мати/ І будуть люди на землі!»

Зеновій МАСНИЙ
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В музеї історії медицини Галичини ім. Мар’яна Панчиши-
на впродовж 2017 року проведено низку виставок: до 90-річчя 
організації Українського Гігієнічного Товариства, до 165-річчя 
від дня народження лікаря, науковця, політичного діяча Фе-
лікса Сельського Щасного, до 100-річчя від дня народження 
лікаря, науковця Степана Барвінського, до 80-річчя відкриття 
евгенічної порадні у Львові, до 100-річчя від дня народження 
учасника визвольних змагань, лікаря, репресованого Семена 
Кивелюка, до 135-річчя від дня народження легенди україн-
ської медицини Мар`яна Панчишина, «Світлини лікувальних 
закладів Львова ХІХ-ХХІ ст.», фотовиставка «Медична служ-
ба Майдану». Музей відвідало 2801особа, проведено 254 екс-
курсії.

Чудово відбувся лікарський бал «Маланка-2018». Лікарська 
спільнота вкотре показала найвищий рівень громадянсько-
патріотичної свідомості, долучившись до громадської ініці-
ативи щодо підтримки проекту «Будинок Воїна». Святкуван-
ня проведено з користю, зібрано 14 050 гривень та піднято 
суспільну зацікавленість до цього проекту.

Доповідач окреслив перспективи та завдання товариства 
та його головної управи. Серед них: охоплення прихильністю 
до членства УЛТ, активація осередків, розширення числа парт-
нерів – Друзів «УЛТ – велика родина», тренінговий цикл 
«Вільна людина у вільній країні» , участь у проведенні кон-
гресу СФУЛТ 20-23 вересня, 2018 в Тернополі, постійна ор-
ганізація семінарів та науково-практичних конференцій, при-
свячених клінічним, етичним, юридичним питанням, досвіду 
реформування охорони здоров’я, активне впровадження су-
часних принципів взаємодії між УЛТ і органами влади та 
місцевого самоврядування (імідж та авторитет), створення 
спостережних (наглядових, опікунських) рад ЛПЗ області, 
участь у конкурсних комісіях директорів КНП.

Скарбник товариства пан Олександр Канчалаба предста-
вив звіт про фінансову діяльність впродовж 2017 року та кош-
торис на 2018 рік. Їх, а також встановлення розміру щомісяч-
ного благодійного внеску у розмірі 20 гривень, було одного-
лосно затверджено.

Голова товариства від імені учасників конференції приві-
тав членів товариства – ювілярів та побажав їм здоров’я та 
наснаги до праці.

В обговорені щорічного звіту взяло участь майже 20 учас-
ників конференції. Президент СФУЛТ професор Андрій Ба-
зилевич відзначив актуальність зростання зацікавленості 
медиків у єднанні довкола УЛТ, як прояв орієнтування на прий-
дешність лікарської громади. Він зупинився на питанні впро-
вадження нових методів комунікування з іншими товариства-
ми і співпраці з ними, підкресливши, що існуючі реалії самі 
змушують нас до цього. На його думку, робота ГУ впродовж 
звітного часу засвідчила потребу в її активізації. 

Заступник голови товариства доктор Мирон Островський 
розповів про роботу ГУ з первинними осередками. Було від-
значено наявність достатньої уваги з боку ГУ до вже існуючих 
осередків та створення нових. Зокрема, акцентовано увагу на 
тому, що практично кожне друге засідання ГУ проводиться 
на виїзді, зросла кількість розширених засідань за участю 
голів та представників первинних осередків. Впродовж 
2017 року у порівнянні із минулим відчутно зросла кількість 
поданих заяв від бажаючих стати членами УЛТ.

Голова Лікарського клубу імені Юрія Липи доцент Ірина 
Чубучна зазначила, зокрема, що активізується робота щодо 
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промоції товариства і підтримки впровадження лікарського 
самоврядування.

У своєму виступі головний редактор часопису «Народне 
здоров’я» доцент Зеновій Масний навів приклади неефектив-
них дій в процесі реформування вітчизняної медицини, які 
можуть негативно позначитись на охороні здоров’я населен-
ня, закликав медичну громаду активніше втручатись у цей 
процес. Він також вказав, що медики Львівщини не викорис-
товують унікальної можливості маніфестувати свою грома-
дянську позицію на шпальтах свого часопису, який має більш 
ніж вікову історію і завжди був трибуною медичної громади. 
Передплата газети в інших регіонах України суттєво переви-
щує її мізерне запотребування членами УЛТ у Львові. 

Виступ відомого громадського діяча «Платформи 1 груд-
ня» Володимира Романіва перегукувався із сказаним попере-
днім промовцем щодо медичної реформи. Він наголосив на 
тому, що «не реформа потрібна, а побудова адекватної систе-
ми охорони здоров’я. А недолугі реформаторські почини роз-
сипляться самі, як тільки буде впроваджено лікарське само-
врядування». Він також повідомив, що народні депутата 
Ольга Богомолець та Олег Мусій узгодили свої законопроек-
ти щодо лікарського самоврядування, що вселяє сподівання 
до внесення єдиного проекту «Закону про лікарське само-
врядування в Україні» на розгляд Верховної ради. Промовець 
оцінив створення Національної служби охорони здоров’я, як 
спосіб кумуляції коштів та їх ручного «освоєння». Він також 
закликав лікарів не забувати про те, що вони повинні бути 
елітою у нашому суспільстві. Було обіцяно забезпечити зу-
стрічі медиків із тими, хто представляє сьогодні в Україні 
справжню еліту.

Очільник комісії соціального та юридичного захисту УЛТ 
доктор Олег Іванців розповів про діяльність комісії, навів 
конкретні приклади, підкреслив необхідність дотримання 
колективних угод.

У виступі лікаря залізничної лікарні д-ра Черневича було 
відзначено, що медикам потрібен захист у їх професійній 
діяль ності, а також краще розуміння того, що дає кожному із 
них членство в УЛТ, тобто актуальним є покращення про-
моції товариства.

Голова Громадської комісії охорони здоров’я при ЛОДА 
доктор Зоряна Іванків підкреслила надзвичайну важливість 
активної позиції кожного медика у реформуванні системи 
охорони здоров’я, бо «якщо не ми, то хто ж забезпечить на-
лежний рівень вітчизняної медицини».

Керівник адвокатського об’єднання «Імунітет», яке спе-
ціалізується в галузі медичного права, кандидат юридичних 
наук Олена Радь повідомила, що в 1917 році було укладено 
угоду з УЛТ щодо всебічної правової допомоги членам това-
риства при виникненні різних юридичних проблем в їх робо-
ті. Співробітники «Імунітету» готові при потребі відвідувати 
первинні осередки товариства.

Доцент Ольга Петришин, яка очолює кваліфікаційно-ка-
дрову комісію товариства, зачитала список із 50 осіб, які 
впродовж 2017 року виявили бажання стати членами товари-
ства і на засіданнях ГУ були рекомендовані до прийняття в 
нього, представила присутнім. Конференція проголосувала 
про прийняття всіх їх до товариства. 

В обговоренні питання щодо посилення промоції товари-
ства виступив координатор розгорнутої в Україні міжнародної 
медичної платформи Doctor Tap Володимир Осичка. Він де-
тально розповів про те, що взаємодія з УЛТ проводитиметься 
в таких напрямках: взаємна інформаційна підтримка та участь 

(Закінчення. Початок на стор. 1)

Міська влада сподівається у 2018 році львівські ме-
дичні заклади якомога повніше адаптувати до вимог 

реформи вітчизняної системи охорони здоров’я. На базі ді-
ючих лікарень та поліклінік будуть створені нові відділення. 
Так, у міській дитячій клінічній лікарні відкривається дитяче 
офтальмологічне відділення на 15 ліжко-місць. Воно буде 
устатковане сучасним обладнанням вартістю більше 1,5 міль-
йона гривень. Тут проводитиметься досконала діагностика, 
консервативне та хірургічне лікування, реабілітація. Впродовж 
року буде можливість надати висококваліфіковану допомогу 
більше ніж 500 маленьким пацієнтам.

У 4-й міській комунальній поліклініці заплановано ство-
рення «Центру раннього втручання». Тут надаватимуть до-
помогу сім’ям, де є діти у віці до 4 років із вадами розвитку, 
які потребують допомоги психолога, невропатолога, педіатра 

у заходах; полегшення умов розміщення інформації про ліка-
рів-членів товариства на порталі платформи; супервізія інфор-
маційних матеріалів; медіа-підтримка УЛТ щодо юридичного 
захисту лікарів; безкоштовне розміщення статей на порталі 
від авторитетних членів товариства. У всьому цьому надають-
ся суттєві знижки членам товариства. Проводиться співпраця 
з Українським католицьким університетом та ПАТ Гал-Експо. 

Учасники конференції були проінформовані про створен-
ня регіональних навчально тренінгових центрів ВУЛТ, де про-
водитиметься навчання активістів регіональних лікарських 
спільнот процедурам запровадження лікарського самовряду-
вання в Україні.

Від Президента Львівської обласної асоціації медичних 
сестер Ірини Шевчук учасники конференції отримали доклад-
ну інформацію про статут ордена «Святого Пантелеймона» – 
відзнаку за честь медичної професії, високий професіоналізм 
та милосердя. Було повідомлено про цілі проекту, умови ви-
сунення номінантів, про тих, кого було відзначено у минуло-
му році, а також про висунена кандидатів у Національну екс-
пертну комісію та її регіональні ради тощо.

Доцент Юліан Мицик виголосив цікаву та інформативну 
доповідь щодо міжнародного досвіду лікарського самовряду-
вання, підкресливши, що в країнах ЄС членами медичних 
товариств, які саме втілюють лікарське самоврядування, є від 
85 до 100 відсотків лікарів.

Михайло Курус – представник співпрацюючої з УЛТ ком-
панії «Капітал медіа», сказав, зокрема, про пануючий в на-
шому суспільстві негатив щодо медиків. В зв’язку з цим є 
невідкладна потреба змінити таку ситуацію, оскільки це не-
гативно впливає на становище із забезпеченням дійової охо-
рони здоров’я населення і на суспільство в цілому. Для того, 
щоб зруйнувати міф про українського лікаря, як корупціонера, 
потрібно тісніше співпрацювати із журналістами, ЗМІ.

Доктор Тарас Шип докладно розповів про потребу по-
силити захист лікарів в часі виконання ними професійного 
обов’язку, посилення кримінальної відповідальності за на-
сильницькі дії проти них. До цього повинно прилучитись і 
УЛТ, потрібно провести аналіз та громадське обговорення 
ситуації, як склалася. «Впродовж 2017 року в Україні відбулось 
112 нападів на працівників «Швидкої медичної допомоги», 
але при розгляді цих випадків правоохоронці не враховують, 
що це стається під час виконання службових обов’язків». 

Професор Ігор Держко відзначив, що у цивілізованому 
світі на фінансування системи охорони здоров’я витрачають 
із державних бюджетів в десятки разів більше коштів, ніж в 
Україні. Така ситуація потребує змін, бо «медична галузь не 
лише важливий соціальний сегмент, а й суттєвий чинник на-
ціональної безпеки». Він закликав лікарів активніше долуча-
тись до «круглих столів» та науково-практичних конференцій, 
присвячених соціально значимим філософським аспектам 
медицини та зацікавив слухачів переліком можливих тем для 
обговорення. 

У всіх виступах було дано позитивну оцінку роботі ГУ УЛТ 
впродовж 2017 року. 

Також одноголосно конференція підтримала ініціативу 
щодо надання імені Мар’яна Панчишина вулиці, де спору-
джено пам’ятник йому, і де знаходиться корпус клініки, в 
якому він працював. Відповідне звернення буде скеровано до 
міської влади.

У своєму заключному слові Голова товариства доктор Олег 
Дуда пообіцяв взяти до уваги подані у виступах пропозиції 
щодо подальшої роботи товариства, врахувати критичні за-
уваження.

Власна інформація

та реабілітолога, 
навчатимуть бать-
ків особливостям 
догляду за такими 
дітьми та їх вихо-
ванню.

У 8-ій кому-
нальній міській клінічній лікарні та у міській комунальній 
клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Укра-
їні буде створено відділення невідкладної допомоги. Тут ур-
гентним хворим проводитимуть всі необхідні обстеження та 
визначатимуть якої саме допомоги вони потребують: проти-
шокової терапії, оперативного втручання , інтоксикації тощо.

На придбання для міських медичних закладів нового об-
ладнання впродовж 2018 року заплановано витратити 27 міль-
йонів гривень.
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«Україні потрібна чесність. Все решта до-
дасться».

Василь ШКЛЯР, 
лауреат Шевченківської премії



3Áåðåçåíü 2018 ðîêó

 • Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü

1 жінка
у Львівській області помирає кожен день від раку 
грудей та кожних три дні від раку шийки матки

28 лютого у Львівському прес-клубі відбулася прес-
конференції на тему: «Онкопацієнти: лікуватися не можливо 
померти. Хто поставить кому?».Її модератором була головна 
редакторка онкологічного порталу onko.com.ua Лілія Гудзь. 
В прес-конференції взяли участь головний лікар Львівського 
державного онкологічного регіонального лікувально-діагнос-
тичного центру Ігор Ковальчук; заступник головного лікаря 
центру Олег Дуда; завідувач хіміотерапевтичного відділення 
центру Ярослав Шпарик, а також низка пацієнтів ЛДОРЛДЦ. 

За словами головного лікаря онкологічного центру Ігоря 
Ковальчука, в Україні понад 1 мільйон людей хворіють на рак. 
У Львівській області на обліку стоять понад 67 тисяч пацієн-
тів. Минулого року було виявлено 8,5 тисяч нових пацієнтів 
Щоби всіх їх забезпечити необхідними ліками, потрібно 200-
250 млн гривень на рік. Водночас Львівський державний он-
кологічний центр, в якому лікуються понад 7 тисяч хворих і 
ще понад 67 тисяч перебувають на диспансерному обліку, не 
отримав жодного препарату, якими МОЗ повинно було забез-
печити ще впродовж 2017 року і тому не має навіть того міні-
муму ліків, від яких залежить життя онкохворих. Навіть най-
дешевшого препарату не було одержано! Державна програма 
передбачає виділення коштів для лікування з врахуванням 
кількості хворих. В минулому році передбачалось виділення 
близько 25 мільйонів гривень, хоча для лікування одного хво-
рого може бути потрібним навіть більше мільйона. Такої си-
туації за роки, відколи я керую онкоцентром, – сказав доктор 
Ковальчук, – ще не було! Наші препарати є найдорожчими в 
світі, так їх ще й немає, онкологу доводиться щодня спілку-
ватися з пацієнтами, які не мають можливості заплатити своє 
дороговартісне лікування

Від 1 січня запрацював Національний перелік ліків. У 
ньому є медпрепарати, які закуповують за державні кошти. 
Але сюди не потрапила ціла низка найнеобхідніших медика-
ментів для лікування різних хвороб, в тому числі й онколо-
гічних. Держава не закуповуватиме ці ліки. І також є поста-
нова Кабміну, яка обмежила регіони в закупівлях ліків, які не 
ввійшли до Національного переліку. І через це онкохворі 
змушені переривати лікування, – пояснює Лілія Гудзь. 

Ігор Ковальчук стверджує, що чи не щомісяця він пише 
листи до Міністерства охорони здоров’я, в яких просить нада-
ти відповіді, коли пацієнти зможуть отримати ці препарати і 
чи отримають взагалі. Натомість отримує листи від чиновни-
ків міністерства та нардепів, до яких зневірені пацієнти звер-
таються за допомогою, з вказівками «забезпечити лікування».

Заступник головного лікаря  онкологічного центру Олег 
Дуда повідомив, що лише торік на облік стало 746 пацієнток 
з діагнозом «рак молочної залози». З них вже на третій та 

четвертій стадіях 154 особи. Лікарі зробили за минулий рік 
574 операції хворим жінкам. Люди, щоби купити препарати 
для лікування онкозхворювань, продають своє майно. І ми 
розуміємо, що без втручання держави тут просто не обійти-
ся, – зауважив він. Наразі лікарі не можуть сказати, скільки 
пацієнтів у Львівській області перервали лікування і погоди-
лися на невідворотну смерть через те, що не мають коштів на 
лікування. 

Цьогоріч МОЗ надало додаткових 100 мільйонів гривень 
на закупівлю препаратів для дорослої онкології. Проте ця 
сума лише частково покриває витрати на придбання  препа-
ратів для онкохворих. Особливо тривожною є ситуація зі за-
безпеченням онкопацієнтів сучасними вартісними ліками, які 
переважно, не ввійшли до Національного переліку, і закупи-
ти які не може жодна українська родина. Підтримати своїх 
пацієнтів могли би регіони, але постанова Кабміну №180, яка 
набрала чинності з 1 січня 2018 року, створила правову колі-
зію: у ній записано, що ліки, які не ввійшли до Нацпереліку, 
за регіональні кошти можна закуповувати лише в тому разі, 
якщо цілковито забезпечено все, що входить до Нацпереліку. 
Але чи реально, щоби лікарні отримали стовідсотково ліки, 
які внесено до цього переліку – від парацетамолу до активо-
ваного вугілля. До того ж на сьогодні більшості препаратів 
взагалі немає, навіть із зареєстрованих в Україні. З цього пе-
реліку зникли оригінальні онкологічні препарати провідних 
світових фармвиробників, які в онкології критично потрібні. 

Сьогодні немає чіткої відповіді на запитання: «Як в умо-
вах децентралізації місцеві бюджети могли би  надати кошти 
на придбання життєво необхідних ліків для онкохворих»? 
Львівські онкологи і пацієнти мають намір звернутися до МОЗ 
та КМУ з вимогою пояснити механізм, за яким регіональна 
влада може закупити препарати та підтримати людей з онко-
логічним діагнозом. Поки що на десятки їхніх звернень не 
отримано ніякої відповіді або ж є відписки.  

– Один препарат може коштувати до 70 тисяч гривень. 
Його треба приймати, наприклад, 17-18 разів на рік. Без до-
помоги держави ці пацієнти просто не продовжують лікуван-
ня, – констатував завідувач хіміотерапевтичного відділення 
Львівського державного онкологічного лікувально-діагнос-
тичного центру Ярослав Шпарик. До нацпереліку включено 
препарати для лікування найпоширеніших онкозахворювань. 
Та як бути тим пацієнтам, які страждають від інших, рідкісних 
онкопатологій, життя яких залежить від препаратів не вклю-
чених до цього переліку. До речі, згідно вимог препарати по-
винні застосовуватись лише для лікування, наприклад в після-
операційний період, а не продовження життя хворих. Чи 

врахували творці цих документів, що ряд пухлин не оперують, 
лікують іншими методами, насамперед, хіміотерапією.

Подбали і про економію коштів, яка сьогодні, на жаль, є 
визначальним чинником нашої медицини. Всі застосовувані 
ліки мають бути дешевими. Однак, більшості онкохворих 
врятувати чи подовжити життя можуть лише дорогі ліки. На-
приклад, впродовж року такому пацієнтові можуть бути по-
трібними біля 20 препаратів, кожен із яких коштує 60-70 
тисяч гривень. 85 відсотків населення не може оплатити своє 
лікування і хворі, яких можна було би врятувати, гинуть через 
брак коштів. І це попри те, що Конституція України гарантує 
право громадян на охорону здоров’я. Сьогодні закупівля ліків 
за рахунок державного бюджету здатна забезпечити потреби 
пацієнтів лише на 10-15 відсотків. Наразі лікарі не можуть 
сказати, скільки пацієнтів у Львівській області перервали 
лікування і погодилися на стражденну смерть через те, що не 
мають коштів на лікування. 

Д-р Олег ДУДА, голова УЛТ у Львові

К ОРОТКИЙ КОМЕНТАР
Отже, хворим із смертельно небезпечною патологією МОЗ 

не здатне забезпечити лікування. Це не дивує, адже МОЗ за-
клопотане реформуванням медицини, а не здоров’ям україн-
ців. А тисячі онкохворих тим часом помирають, не маючи 
змоги отримати належне лікування. І все це відбувається в 
Європі, у ХХІ сторіччі , після Революції гідності! Такою сво-
єю «діяльністю» МОЗ виносить смертельний вердикт тисячам 
пацієнтів. Але ж яка економія коштів…!

У кримінальному кодексі діє стаття, яка передбачає суво-
ру кримінальну відповідальність посадових осіб за їх безді-
яльність, яка провадить до загибелі людей. Якщо влада толе-
рантно відноситься до цієї трагічної ситуації, а наша сучасна 
правоохоронна система не знайде можливим покарати винних 
у зумовленій бездіяльністю смерті багатьох пацієнтів, то є ще 
суд історії та невідворотний Суд Господній! І про це потрібно 
пам’ятати!

З.М.

Зліва направо: Лілія Гудзь, Ярослав Шпарик, 
Ігор Ковальчук, Олег Дуда
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ÎÍÊÎÏÀÖ²ªÍÒÈ: Ë²ÊÓÂÀÒÈÑß ÍÅÌÎÆËÈÂÎ 
ÏÎÌÅÐÒÈ. ÕÒÎ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ ÊÎÌÓ?

Отже, «реформа» в медицині України таки відбулася. 
Вся соціальна (моральна, духовна, за покликанням, 

за велінням серця) лікарська праця записана в лузери, в аут-
сайдери і в анахронізм, цькується, стала предметом зневаги 
і насмішок. Зате жирно постає медичний бізнес: захмарний, 
понтовий, у фраці і в мотилі.

Зауважте: МОЗ під корінь вирубав «первинку із сімейкою», 
поставив на виживання невідкладну допомогу, викоренив 
ФАПи, поставив поза Законом фельдшерів, замінивши їх на 
парамедиків і «роверистів із Ізраїлю». Це – перший етап «ре-
форми».

Другий етап – реорганізація спеціалізованої і високоспе-
ціалізованої допомоги («вторинка і третинка») мала би стар-
тувати десь так з 2020 року. Але!!! Якраз заради приватизації 
всього – від майнових комплексів і землі до плати за кожен 
подих – і проводиться увесь цей цирк. МОЗ прописав, Кабмін 
затвердив перелік і вартість кожної «медичної послуги». Вреш-
ті те, за що брали хабар чи негласну платню, нині неофіційно – 
офіційно продається відкрито, та ще й втридорога! Форму-
ється каста «медичної еліти»», що за бюджетний, державний 
кошт, себто за наші з вами гроші, упаковується кабінетами, 
клініками, сучасним наддороговартісним обладнанням, аби 
вже завтра стати «провідними приватними елітними Центра-
ми високоспеціалізованої медичної допомоги». Хто буде (вже 
є) їх власниками? Місцеві олігархи і управлінські вершки, ті, 
хто вершить, вирішує, дозволяє, забороняє і розподіляє. Вони 
ж трепетно і дбайливо підтримують, впроваджують і не за-
мінимого в.о. міністра, і саму «реформу».

Блискавична атака, блискучий сценарій, феноменальна 
атракція: шах і мат в три ходи. Шах, але не мат! По-перше, 
переорав дорогу Президентський Закон про сільську меди-
цину. По-друге, нарешті узгідненими стали погляди народних 
депутатів Ольги Богомолець та Олега Мусія – таки буде Закон 
про лікарське самоврядування!

Але ось із цього місця детальніше, бо можливі ТРИ СЦЕ-
НАРІЇ подальшого розвитку подій. Сценарій перший (песи-
містичний): Новощенестворена Національна служба здоров’я 
України (НСЗУ) зіграє на випередження децентралізації, уза-
кониться і акумулює всі кошти. Це все. Повна вікторія «Супрун 
со товаріщі».

Сценарій другий (дуже реалістичний): Лікарське само-
врядування перебере на себе левову частку повноважень і 
відповідальності МОЗ, візьме під контроль НСЗУ і розпочне 

реальне будівництво сучасної Но-
вітньої Системи ОЗ України. Прав-
да, очолить усі інституції органів 
Лікарського самоврядування все та 
ж нинішня управлінська і посіпаць-
ко-олігархічна служба нинішнього МОЗ та Обл/міськздоров-
відділів, які уже завбачливо дружно вступають в ряди лікар-
ських, профспілкових, пацієнтських, правозахисних ГО. Такий 
собі «Союз Меча і Орала».

Третій сценарій (необхідний і можливий): структурно та-
кий, як сценарій №2, але з абсолютно іншим смисловим на-
вантаженням. Йдеться про об’єднання наявних профільних 
ГО та формування Української Медичної Експертної Спіль-
ноти, створення Єдиної Національної Стратегії системи охо-
рони здоров’я України з детальним її обговоренням та про-
працюванням в лікарському середовищі і в суспільстві загалом. 
Також мова про цільову системну програму навчання управ-
лінню, самоврядуванню, роботі з громадськістю – медичний 
менеджмент в структурі децентралізації. І, врешті, реалізація 
Закону про лікарське самоврядування силами та зусиллями 
лікарського, медичного соціуму та споріднених ГО за най-
активнішої участі Всеукраїнського лікарського Товариства, 
профспілок медичних працівників, усіх дієвих лікарських, 
пацієнтських та правозахисних організацій.

Цей третій сценарій вже почасти реалізовується – створе-
на експертна Платформа ПРО S «VITA», провідні ГО працю-
ють щодо формування Української Медичної Експертної 
Спільноти. У всіх цих процесах наполягаю на засадничості 
домінації моралі, духовності, національних інтересів та про-
фесіоналізму над угодовством, колаборантством, кар’єризмом, 
«сьогочасною доцільністю», конформізмом та політикою по-
крокового компромісу.

PS: Чому «Медичний гамбіт»? Бо ми, – громада, спільно-
та, нація, – принесли в жертву систему охорони здоров’я та 
медицину в цілому, програвши перший бій. Та, попри все, 
війну із злом і беззаконням ми маємо виграти!

PPS: Всі аналізи, висновки, пропозиції і характеристики 
є особистими, приватними, моїми. Тому відповідальність за 
написане – моя.

Володимир РОМАНІВ, член Всеукраїнського 
Лікарського Товариства, асистент експ ертної 

платформи ПРО S «VITA», помічник-консультант 
народного депутата України Олега МУСІЯ
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«ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÑÈÑÒÅÌÍÈÉ
ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐÑÜÊÈÉ ÃÀÌÁ²Ò»

До уваги членів УЛТ 
та всіх медиків Львівщини!

Комісія юридичного та соціального захисту 
УЛТ у Львові у співпраці з високо кваліфікова-
ними 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 

 • Íà äîïîìîãó ïðàêòè÷íîìó ë³êàðþ

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ 
ÌÅÄÈ×ÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ 
DOCTOR TAP

Інтегрована сторінка на www.doctortap.com.ua з 
Вашими контактними даними забезпечує наступ-

не: функцію онлайн-запису на прийом та онлайн-кон-
сультування; розміщення Ваших акцій, статей, відео-
блогів; можливість розміщення великої кількості 
інформації про професійну діяльність (сертифікати, 
портфоліо робіт); прoсування Вашої особистої сторін-
ки у соцмережах (Facebook,Instagram,Google+);можли
вість отримати персональну адресу (наприклад: petrenko-
dentalcom.ua).

Контакти: моб.: +38(066)444-53-37;
е-mail: info@doctortap.com.ua
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20 лютого 2018 року в Актовій Залі Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького 
за ініціативи Лікарської Комісії НТШ та УЛТ відбулося за-
сідання медичної громади Львова «На пошану Йосифа Слі-
пого (до 125-річчя з дня його народження)». В рамках заходу 
була проведена книжкова виставка, підготована колективом 
бібліотеки ЛНМ, де присутні мали змогу ознайомитись з кни-
гами, виданими Патріархом під час його перебування в Римі 
та переданими до України релігійним товариством для україн-
ських католиків «Св. Софія» (Рим). Окрім книжкових екс-
понатів тут були представлені світлини Йосифа Сліпого, 
листівки та диски з такими ексклюзивними записами, як, до 
прикладу, «Божественну літургію служить Патріарх Йосиф 
Сліпий. Реставрований звукозапис». 

Але основною подією заходу стала зустріч медичної гро-
мади з почесним гостем, владикою Глібом (Лончиною), єписко-
пом Української Греко-Католицької Церкви, єпархом Єпархії 
Пресвятої родини у Великобританії, апостольським візитато-
ром для українців греко-католиків Ірландії, головою оргкомі-
тету Ювілейного року Патріарха Йосифа Сліпого. На зустрічі 
була також присутня Любов Двуліт (з дому Наконечна) – вну-
чата племінниця Патріарха Йосифа Сліпого. Під час свого 
виступу Владика розповів про непросту долю Великого Україн-
ця, видатного церковного діяча та вченого-богослова, Бла-
женнішого Йосифа Сліпого. Сам Патріарх називав себе не 
інакше, ніж «В’язень Христа ради». Саме ці три слова повною 
мірою характеризують життя та діяльність Блаженнішого, 
який, не прагнучи особистої слави та визнання, вважав своїм 
обов’язком безперестанне служіння Господу та невтомну пра-
цю на благо народу України. 

Ще з дитинства майбутній Патріарх мріяв стати священи-
ком та не мислив для себе іншої професії, і після закінчення 

гімназії продовжив навчання в духовній семінарії. Наблизив-
шись до своєї мети, юнак відчував велику радість, але, вод-
ночас, і певну настороженість. Випускники семінарій на той 
час переважно ставали парохами та на все життя залишались 
в своїй парафії, поступово все глибше зав’язаючи в побуті. 
Здібний студент, якому легко давались науки та іноземні мо-
ви, бажав поєднувати душпастирство з науковою діяльністю, 
і поділився своїми сумнівами з Андреєм Шептицьким. Мит-
рополит, оцінивши здібності хлопця, посприяв переводу його 
для подальшого навчання до університету Інсбрука, де Сліпий 
отримав ступінь доктора богослов‘я і згодом продовжив на-
вчання в Римі. Повернувшись до Львова професором і при-
йнявши сан, Йосиф Сліпий обійняв посаду ректора Богослов-
ської академії, створив та очолив Богословське наукове 
товариство. Коло інтересів майбутнього Патріарха було над-
звичайно широким, він багато подорожував, цікавився бота-
нікою, історією, мистецтвом. За дорученням Шептицького 
розшукував старовинні ікони і сприяв їх відновленню. 

В 1939 році Сліпий був таємно хіротонізований архієпис-
копом, а після смерті Митрополита Андрея в 1944 році посів 
його місце. Та вже за п’ять місяців був арештований. Так роз-
почався другий, мученицький етап його життя – довгі роки 
ув’язнення. На час слідства Митрополит рік перебував в тюрмі 
у Львові на Лонцького, де в катівні НКВД в нього вимагали 
єдине – зректись своєї віри. Сліпий був непохитний. Тоді його 
було переправлено до Києва, звідти – до Москви, і далі по 
етапу в Сибір. Офіційний присуд – вісім років таборів – роз-
тягнувся на вісімнадцять. За цей час було все: важка недуга, 
знущання, голод, але, не зважаючи ні на що, Блаженніший 
продовжував свою місію – в’язня Христа ради. Всюди, де б 
він не з’явився, до нього тягнулись люди, він отримував по-
тужну підтримку, проповідував та настановляв, проводив 
богослужіння, використовуючи вино з родзинок та сухарі за-
мість хліба. Єдиний проблиск надії спалахнув для Йосифа 
Сліпого після смерті Сталіна, коли Берія, бажаючи налагоди-
ти контакт з Ватиканом, залучив його до співпраці (Митро-
полит мусив знайти та представити обґрунтування діяльнос-
ті греко-католицької церкви в Україні). Спалахнув – і погас 
зі смертю Берії.

Аж в 1962 році було ініційовано звіль-
нення Йосипа Сліпого завдяки клопотанню 
тодішнього папи Івана ХХІІІ та президента 
США Джона Кеннеді. Почався третій період 
життя патріарха – після звільнення. Хворий 
та зморений, проте непохитний у своїй вірі, 
Сліпий прибуває до Риму, де приймає участь 
у Соборі і вносить пропозицію піднести 
Києво-Галицький митрополичий Престол до 
рівня Патріаршого. Його підтримали одно-
голосно. Менше ніж за рік після свого при-
їзду, Блаженніший відкриває в Римі перший 
Український Католицький Університет. 

Головна мета, яку ставив перед собою 
Йосиф Сліпий на даному етапі, полягала у 
об’єднанні української церкви в одне ціле. 
Блаженніший багато подорожував, відвіду-
вав українські діаспори по цілому світу, за-

кликав українців не боятись бути собою навіть далеко від 
рідної землі. Наголошував, як важливо плекати свою історію, 
свої традиції, духовно рости і розвиватись, а також здобувати 
освіту та займатись наукою, адже освіченими людьми не так 
легко маніпулювати.

Ціле життя Йосиф Сліпий невтомно трудився на благо 
Церкви та свого народу, його любили та поважали українці 
по всьому світу, які пам’ятають та шанують досі.

Подяку Владиці Глібу (Лончині) за надзвичайно цікаву 
розповідь про життя та діяльність видатного українця висло-
вили голова лікарської комісії НТШ професор Оксана Заяч-
ківська та голова Наукового Товариства імені Шевченка, член-
кореспондент Національної Академії Наук України, доктор 
фізико-математичних наук, професор Роман Кушнір. 

На завершення зустрічі преподобний Отець прочитав мо-
литву та благословив присутніх.

Записала Олена АДАМОВИЧ, 
член Лікарської комісії НТШ

Перший том «Лікарського збірника» вийшов у Львові 
у 1868 році. Євген Озаркевич старався залучити до 

праці всіх українських лікарів, з цією метою розіслав 110 за-
прошень до співпраці у Австро-Угорщині та 20 запрошень на 
Велику Україну 

 Пізніше, у 1920 році, Лікарська комісія НТШ разом з 
Українським лікарським товариством у Львові заснувала мі-
сячник «Лікарський вісник». 

З приходом совєтської влади 1939 р., в грудні бригада 
Академії Наук УРСР «з метою вивчення роботи наукових ор-
ганізацій м. Львова», до якої входило 9 «товаришів» з партій-
них органів і спецслужб, визнала «перехід Наукового товари-
ства ім. Шевченка у Львові в існуючому стані до АН УРСР, 
(як це пропонували львівські вчені (Ярослав Ганіткевич) не-
доцільним» та запропонувала НТШ самоліквідуватися. Лік-
відовано Лікарську комісію НТШ, першу українську наукову 
організацію лікарів, створену ще 1898 року, ліквідовано «Лі-
карський збірник» – найстаріший український медичний жур-
нал. Він, як орган Лікарської комісії, перестав існувати. Його 
закрили «брати-визволителі», які згодом піддали репресіям 
лікарів та науковців. Від 1954 року його видання продовжило 
Українське лікарське товариство Північної Америки.

Тільки за незалежної України у Львові в 1991 році з від-
родженням Наукового товариства імені Тараса Шевченка 
після піввікового періоду з часу вимушеного «саморозпуску», 
відновила свою роботу Лікарська комісія НТШ. Відновилось 
і видання «Лікарського збірника» Наукового товариства ім. 
Шевченка. До редакційної колегії Нової серії «Лікарського 
збірника» входили Ярослав Ганіткевич (голова), Михайло 
Дубовий, Михайло Подільчак, Анна Рудницька (секретар).

У першому томі Нової серії «Лікарського збірника» об-
сягом 136 сторінок, присвяченому 130-й річниці від дня на-
родження Євгена Озаркевича, фундатора української медич-
ної науки в Галичині, надруковано в розділі «Актуальні 
проблеми медицини» 9 статей, у розділі «Оглядові статті» – три 
праці, в розділі «З нашої історії» поміщені матеріали «Із спад-
щини ЛК НТШ та УЛТ», далі надрукувано ювілейні дати, 
знайомство з діаспорою, календар та хроніку. 

«Наша діяльність відновлюється в період, коли країна до-
ведена до глибокої політичної, економічної, екологічної, духо-
вної кризи, а народ – до грані зникнення як нації... Знову 
перед НТШ стоїть завдання розвитку української науки і 
культури, а в багатьох аспектах – її відродження, відновлення 

Внучата племінниця Патріарха Любов Двуліт 
з Владикою Г. Лончиною

Зліва направо: Владика Гліб Лончина, голова ЛК НТШ, 
професор Оксана Заячківська, президент СФУЛТ, 

професор Андрій Базилевич (фото Уляни Підвальної) Учасники зустрічі з Владикою Глібом Лончиною (фото М. Гриновця)

«Â’ßÇÅÍÜ ÕÐÈÑÒÀ ÐÀÄÈ»
Äî 125-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ
ïàòð³àðõà Éîñèôà Ñë³ïîãî

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè: ïîä³¿

«Ë²ÊÀÐÑÜÊÎÌÓ ÇÁ²ÐÍÈÊÓ» ÍÒØ 120 ÐÎÊ²Â

У 2017 році у львівському видавництві «Кальварія» 
по бачила світ книга «Трускавець у 1461–1936 роках. 

Історичний нарис». Автором її є доктор Тадеуш Лоренц (1906 – 
1986) – відомий польський вчений, професор, габілітований 
доктор медичних наук, багаторічний керівник кафедри та клі-
ніки урології Медичної академії у Вроцлаві, а також один із зас-
новників Польського урологічного товариства та його голова.

Увазі читачів пропонується ґрунтовна історична праця, в 
якій представлено розвиток міста та курорту Трускавець від 
часів Середньовічної Речі Посполитої до сучасних авторові 
часів перед ІІ Світовою війною. Ця праця є дисертацією на 
здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, яку Т. Ло-
ренц захистив у 1938 році на медичному факультеті Львів-
ського Університету. Проте, як відзначено у анотації до кни-

історичної правди, повернення забутих імен», – заявив на 
сторінках відновленого збірника Ярослав Ганіткевич.

Борис Білинський в першому числі «Лікарського збірни-
ка» підкреслював: «Ми передаємо нашим нащадкам естафе-
ту у вигляді фундаментальних знань». 

 7 лютого 2018 року «Лікарському збірнику» сповнилось 
120 років. Як заповідали наші славетні попередники, ми 
зобов’язані берегти і розвивати рідну мову, пропагувати до-
сягнення українських лікарів-учених та поважати пам’ять тих, 
хто заклав перші цеглини для створення Українського лікар-
ського товариства, Лікарської комісії Наукового товариства 
Шевченка та висвітлення їх роботи в публікаціях на сторінках 
«Лікарського збірника».

 Відзначаємо славетний ювілей «Лікарського збірника» 
під гаслом «Збережімо це унікальне видання!». Пошануймо 
традицію наших першопроходців і пам’ятаймо про внесок 
лікарів з діаспори, завдяки яким регулярно виходили томи 
Нової серії «Лікарського збірника»! Подякуймо професорам 
Ярославу Ганіткевичу та Олександру Кіцері, які стояли біля 
керма відновленого, після півстолітньої перерви, першого 
українського медичного часопису – «Лікарського збірника»! 
Не забуваймо, що й велика заслуга в його довговічності ке-
рівників НТШ Олега Романіва та Олега Купчинського.

Зиновія СЛУЖИНСЬКА,
 дійсний член НТШ, член УЛТ у Львові

ги, не буде перебільшенням сказати, що її значення виходить 
за межі дисертаційної роботи. Адже автор зібрав і вивчив 
комплекс історичних, демографічних, геологічних та фізико-
хімічних явищ, які не лише становлять історичний інтерес, 
але й вказують на перспективи використання лікувальних 
ресурсів Трускавця, що не втратили своєї актуальності і в 
наші часи. 

Безумовно, що зацікавить читача докладна історія сана-
торно-курортного закладу впродовж майже 500 років. На 
сторінках книги подано захоплюючу історію мінеральних 
джерел Трускавця: №1, Фердинанда №1 та 2, «Нафтуся», «Ед-
вард», «Марія», «Софія», «Броніслава», «Юзя», «Анна», «Бар-
бара» та низки інших. Там же знаходимо докладні описи 
місцевості, демографічної картини та економіки, розповіді 

про гірничу справу (добування сірки, сирої нафти, гірського 
воску) і солеваріння.

Окрім систематизованого викладу та докладного аналізу 
цілої низки унікальних історичних відомостей та наукових 
фактів, у цій роботі неможливо не помітити ніжної любові 
автора до рідного Прикарпаття, адже він народився неподалік 
Трускавця - у Дрогобичі, щирого вболівання за долю та роз-
виток цього знаменитого курорту. Безумовно, що зацікавить 
читача історія санаторно-курортного закладу впродовж май-
же 500 років.

Книгу видано за сприяння доктора медичних наук, про-
фесора Вроцлавської медичної академії Єжи Лоренца та док-
тора технічних наук, професора Вроцлавської політехніки 
Кшиштофа Лоренца. Переклав книгу з польської мови і зро-
бив наукову редакцію тексту кандидат медичних наук Мар’ян 
Тарчинець.

Олександр КАНЧАЛАБА
Директор Музею історії медицини Галичини

імені Мар’яна Панчишина
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Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!
Читай свою газету 

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

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 30053

Українське лікарське това-
риство у Львові вітає із 

60-річчям професора 
Тараса ФЕЦИЧА!

Вельмишановний Тара-
се Григоровичу! З нагоди 
Вашого чудового ювілею 
щиро бажаємо Вам міцного 
здоров’я. великої творчої 
наснаги для здобуття по-
дальших успіхів у Вашій 
жертовній праці, у керівни-

цтві кафедрою онкології та радіології ЛНМУ імені Данила 
Галицького, яка у свій час стала першою в країні кафедрою 
такого профілю. Бажаємо Вам на цій високій посаді гідно 
продовжувати діяльність Ваших славетних попередників, 
світил вітчизняної онкології – творця кафедри професора 
Анатолія Гнатишака та його не менш славетного послідовни-
ка професора Бориса Білинського.

Cердечно зичимо Вам, дорогий Колего,
Хай у Вас здоров’я завжди добрим буде
У житті хай ладиться усе,
І за добрі справи Вас шанують люди
А у праці доля успіхи несе.
Хай живуть у серці почуття  високі
І Господь дарує довгі й благі роки!

Вітаємо із ювілеєм доктора 
Ярослава ІЛЬНИЦЬКОГО!

4 березня доктору Ярославу 
Ільницькому виповнилося 60 ро-
ків. Його життєвий шлях розпо-
чався в далекому Сибіру, куди 
тоталітарним режимом були де-
портовані батьки, як і тисячі зне-
долених українських родин. Лише 
у 1961 році родині Ільницьких 
вдалося повернутись на рідну Турківщину.

Після здобуття освіти в Самбірському медичному учили-
щі (1973-1976 р.р.), впродовж 1977-1979 років молодий медик 
служив у війську. Повернувшись із армії, він обрав для себе 
нелегку працю анестезиста і 6 років працював у ЦРЛ на Львів-
щині. Та його не полишало бажання здобути вищу медичну 
освіту і у 1985 році Ярослав поступив на стоматологічний 
факультет Львівського державного медичного інституту. За 
роки навчання, маючи чималий життєвий та професійний до-
свід, Ярослав проявив себе як успішний студент, активний 
член СНТ, заслужив авторитет у студентському середовищі. 
Непересічні успіхи у навчанні були підставою для зарахуван-
ня його до клінічної ординатури кафедри хірургічної стома-
тології ЛДМІ. 

Починаючи від 1992 року Ярослав Ільницький працює 
асистентом кафедри щелепово-лицевої хірургії Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого. Нещодавно він успішно захистив кандидатську дисерта-
цію, присвячену проблемі хірургічного лікування вроджених 
незрощень піднебіння у дітей. Його знають як досвідченого 
щелепово-лицевого хірурга, вдумливого науковця, поважано-
го серед студентської молоді талановитого викладача. Серед 
батьків своїх маленьких пацієнтів доктор Ільницький має 
славу чудового спеціаліста, душевної, доброзичливої людини. 
Він чудовий сім’янин, має двох синів, один із яких продовжив 
родинну лікарську династію, та двох онуків. 

Дорогий Колего!
Є свята й ювілеї різні,
Та одна із найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість,
Та й досвід також чималий,
Повага від колег і друзів,
Любов та шана від людей!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Вам безліч радощів й добра!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного та доброї долі
Хай Бог Вам дарує на довгі роки!

ÇÎËÎÒÀ ÂÅÐØÈÍÀ!
Äî þâ³ëåþ ÷ëåíà ÓËÒ Ðîìàíà ÌÀÖÞÐÈ

Роман Мацюра народився 
4 березня 1958 року у патріотич-
ній львівській родині. 

У 1983 році, закінчивши на-
вчання на медичному факультеті 
Львівського державного медич-
ного інституту та в інтернатурі, 
почав працювати лікарем акуше-
ром-гінекологом 2-ї міської по-
ліклініки міста Львова, а згодом 
завідувачем жіночої консультації 

5-ї міської клінічної лікарні. Від 1986 року працює лікарем 
акушером-гінекологом Львівського обласного перинатально-
го центру, завідувачем пологового відділення, заступником 
головного лікаря з лікувальної роботи.

Роман Мацюра – талановитий хірург акушер-гінеколог, 
відповідальний керівник, щира та доброзичлива людина. Його 
діяльність є взірцем благородності серед медичної спільноти. 
За суворою зовнішністю цього життєрадісного чоловіка таї-
ться велика сила волі, непересічна енергія та невичерпне 
джерело знань та ідей. Від 1992 року він є активним членом 
осередку УЛТ.

З нагоди 60-річчя бажаємо йому міцного здоров’я, щастя 
та радості.

Радіє серце і душа співає – 
Ось підкорилася вершина золота,
Медичний світ сердечно Вас вітає, 
А Бог благословить на многії літа.
Найбільше щастя – першим зустрічати
Одвічну мрію матері – народжене дитя, 
Велику радість з нею поділяти –
І в цьому вищий сенс роботи та життя.

На засіданнях Головної управи, в т.ч. розширених – за 
участю представників первинних осередків, триває 

обговорення актуальних питань соціального та юридичного 
захисту працівників охорони здоров’я.

 Відповідно до статті 1 Конституції України «Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава». Відповідно до статті 3 Конституції України «права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави», а стаття 8 Консти-
туції України гласить, що «в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права». 

Сьогодні влада порушує статтю 47 Конституції України, 
відповідно до якої «кожен має право на житло. Держава створює 
умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати 
житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Грома-
дянам, які потребують соціального захисту, житло надається 
державою та органами місцевого самоврядування безоплатно 
або за доступну для них плату відповідно до закону».

Працівники системи охорони здоров’я отримують настіль-
ки мізерну заробітну плату, що не можуть побудувати житло 
чи придбати його у власність. Таким чином, медичні праців-
ники потребують соціального захисту, житло їм має надава-
тися державою та органами місцевого самоврядування без-
оплатно або за доступну для них плату.

Відповідно до пункту і) статті 77 Закону України «Осно-
ви законодавства України про охорону здоров’я» “медичні і 
фармацевтичні працівники мають право на пільгове надання 
житла”. Міністерство охорони здоров’я України також під-
тримує віднесення медичних і фармацевтичних працівників 
до переліку осіб, які мають право на позачергове забезпечення 
житлом (лист МОЗ від 13.08.2015 року №11.02-13/20/Ш-7719/ 
8840-зв).

 Українське лікарське товариство у Львові погоджується 
з цією позицією Міністерства охорони здоров’я України та 
керуючись статтями 1, 3, 8, 47 Конституції України, пунктом 
і) статті 77 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», вимагатиме від керівництва держави 
віднесення медичних і фармацевтичних працівників до перелі-
ку осіб, які мають право на позачергове забезпечення житлом.

Останнім часом актуальною проблемою стало звинува-
чення лікарів у корупції через отримання так званої «непра-
вомірної вигоди» від пацієнтів. УЛТ у Львові, як і вся медична 
спільнота, глибоко стурбоване таким становищем, оскільки 
в більшості випадків при цьому виявляється недотримання 
гарантованих Конституцією прав людини. Такі випадки ши-
роко розголошуються в засобах масової інформації й пре-
зентуються суспільству як успішна боротьба з корупцією в 
медичній галузі. Серед обвинувачуваних лікарів значну час-
тину становлять висококваліфіковані фахівці, а також меди-
ки з активною громадянською позицією, а звинувачення їх у 
корупції в більшості випадків не знаходять свого остаточного 
підтвердження, а то й виявляються спровокованими. Водно-
час у засобах масової інформації все більших обертів набирає 
кампанія по дискредитації професії лікаря, формується збір-
ний образ лікаря як здирника й хабарника. Такий стан речей 
викликає справедливе обурення серед медичних працівників, 
які чесно виконують свій професійний і громадянський 
обов’язок. Хочемо нагадати, що медики були активними учас-
никами Революції гідності, чимало медпрацівників в різній 

формі приймає активну участь 
в АТО. Не можна погодитись 
із узагальненням подібних 
звинувачень, бо в медицині, як 
і в інших сферах, є здирники, 
з якими треба боротись, вод-
ночас не кидаючи тінь на всіх 
медиків. УЛТ всіляко намага-
ється добиватись безумовного 
виконання лікарями засад 
«Етичного кодексу лікаря». 

На сьогоднішній день дер-
жава не створила повноцінних 
умов для функціонування ме-
дичної галузі. Зарплата лікаря 
в Україні є найнижчою в Єв-
ропі й складає в середньому від 3000 до 5000 гривень, що є 
менше, ніж 200 $. Така жалюгідна заробітна плата не дозволяє 
лікарям гідно забезпечити існування власних родин та здій-
снювати повноцінний професійний розвиток. Незадовільне 
фінансування медичної галузі в Україні, мізерна оплата пра-
ці медичних працівників робить неможливим якісне надання 
медичної допомоги населенню, є першопричиною розвитку 
корупції у верхах.

У той же час медична громадськість ставить справедливе 
запитання щодо подвійних стандартів правоохоронних орга-
нів під час оцінки багатомільйонних статків можновладців, 
які були заявлені під час Е-декларування, та щодо трактуван-
ня «неправомірної вигоди» лікарів.

Для запобігання подальшого руйнування медичної галузі, 
попередження відтоку кваліфікованих лікарів за кордон УЛТ 
в важає необхідним невідкладно розпочати дієве реформуван-
ня медичної галузі з метою покращення медичної допомоги 
населенню і забезпечення гідної оплати медичних працівни-
ків. Вже цього року медичним працівникам слід встановити 
належну оплату праці – не менше середньої в промисловості 
України; забезпечити поступове підвищення до 2020 року 
розміру заробітної плати до 10 мінімальних заробітних плат 
для медсестри без категорії та стажу роботи з відповідним 
підвищенням заробітної плати усіх інших категорій медичних 
працівників.

Не менш важливим є напрацювання правових механізмів 
юридичного захисту медиків від звинувачень у корупції через 
отримання від пацієнтів тієї чи іншої подяки, в т.ч. матері-
альної, добровільно ініційованими самими пацієнтами. Вва-
жаємо за актуальне виключити із правових документів ква-
ліфікацію цього, як поняття корупційних дій.

 УЛТ у Львові з активною участю медичної спільноти ра-
зом із юристами продовжує роботу над підготовкою відпо-
відних звернень до владних структур із вказаними пропози-
ціями. Стараємось залучити до цього як членів товариства, 
так і якомога більше медиків, бо лише при наявності соціаль-
ної активності кожного із нас зможемо захистити свої права. 
Як заповідав Світлої пам’яті Блаженніший Любомир Гузар, 
«тільки завдяки повсякчасній праці та активності кожного 
досягнемо кращого життя, бо на вербі грушки не вродять».

Василь ШТИБЕЛЬ – член ГУ УЛТ у Львові, 
голова комісії з реформування системи охорони здоров’я

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÎ ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÌÅÄÈÊ²Â

 • Ëÿïè åñêóëàï³â

☺ В історії хвороби черговим лікарем в анамнезі 
записано: захворів гостро після розмови з тещею: вона 
кричала – я часто бігав в туалет! – (це що отруєння?).

☺ Із статті у медичному журналі: Можливості меди-
цини в наш час необмежені, але є обмежена кількість 
пацієнтів!

☺ Один філософ закінчив лекцію словами: «Людина, 
яка весь час щось робить, не старіє, бо їй не вистачає 
часу!».

☺ Діагностика досягла таких успіхів, що здорових 
людей практично не залишилось. 

☺ Із аналізу роботи швидкої допомоги: «Чим пізніше 
приїжджає швидка допомога, тим точніший діагноз!».

☺ Проблема, про яку говорять люди в чергах: «Втра-
тити здоров’я заради грошей, чи віддати гроші заради 
здоров’я?!». Але ті гроші треба мати!.. 

☺ «Будь-яке здоров’я не витримає, якщо на нього 
постійно нарікати!» – відповів 100-літній чоловік, коли 
його запитали, як він дожив до такого віку.

☺ Наприкінці лекції про те, що «онкологія сьогодні 
лікується», лікар відзначив, що найкращий лік – це надія!

☺ Дивно, що телевізійні передачі про різні хвороби 
називають «Здоров’я»!

☺ Реклама: «Щоб схуднути треба або спати під час 
їжі, або їсти тільки увісні».

Подано Л. НЕЙ-ГОЦКО
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У 1900-1911 роках він, як 
голова Постійної комісії з’їздів 
польських лікарів і природознав-
ців займався організацією Х-го 
та ХІ-го з’їздів.

Відзначений орденом Заліз-
ної Корони III класу (1893 р.) Мав 
титул радника двору (1901 р.); 
Ранг радника двору (1910 р.). 
Обирався головою Товариства 
Червоного Хреста у Львові. У 
1898 р. була створена фундація 
імені Ю.Меруновича.

Професор Юзеф Мерунович 
після піврічної хвороби помер 
9 квітня 1912 року і похований 
на Личаківському кладовищі у Львові. З опублікованого не-
кролога у «Львівському кур’єрі» (Kurier Lwowski) дізнаємо-
ся, що професор заповів не нести вінків на його могилу та не 
виголошувати довгих промов, а кошти, які мали б бути ви-
трачені, надіслати до фонду допомоги сиротам та вдовам 
лікарів. Незадовго до смерті професора померла його дружи-
на Антоніна Меруновичова зі Страссерів, неймовірно гарна 
жінка та вірна товаришка у трудах свого чоловіка. У подруж-
жі прожили разом 38 років та виховали шестеро дітей: чоти-
рьох синів та двох доньок. Двоє синів, Роман та Іоанн продов-
жили справу батька на теренах медицини, зокрема, Роман був 
дільничним лікарем в м. Хжа́нув.

Будучи відданим обраній професії, професор Юзеф Ме-
рунович усе своє життя присвятив санітарно-просвітницькій 
роботі та зробив значний внесок у розвиток гігієнічної науки 
і санітарної практики Галичини, активно працюючи та керу-
ючи Товариством галицьких лікарів, чим заслужив гідну 
пам’ять нащадків.

ГРИНОВЕЦЬ В.С., ПЕТРИШИН О.А.
Доценти кафедри терапевтичної стоматології 

ЛНМУ ім. Данила Галицького

Досліджуючи становлення громадських організацій 
Галичини ХІХ сторіччя, зокрема Товариства га-

лицьких лікарів у процесі розвитку медицини, гігієни та 
санітарії, неможливо оминути внесок професора гігієни і 
соматології доктора Юзефа Меруновича.

З архівних матеріали довідуємося, що Юзеф Мерунович 
(Józef Merunowicz) народився 31 грудня 1849 року у Чернів-
цях, навчався у Дрогобицькій та Львівській гімназіях, а опіс-
ля на медичному факультеті Ягелонського університету. У 
1873 році отримав ступінь доктора наук у всіх медичних нау-
ках. В 1873-75 роках працював асистентом клініки цього ж 
університету.

Отримавши імперську стипендію працював впродовж 
трьох семестрів у фізіологічному інституті в Лейпцигу під 
керівництвом професора Людвіґа.

 Після стажування впродовж 1875 року в клініках Лейп-
ціґа, Відня, Вроцлава розпочав приватну практику в місті 
Станіславові в Галичині (1876-1878 рр.).

Через два роки він переїхав до Львова. У 1878 р., відпо-
відно до розпорядження цісарсько-королівської канцелярії, 
доктор Мерунович Юзеф був призначений протомедиком 
Галичини.

Упродовж 1878-1912 рр. він, як протомедик Галичини, 
керував Департаментом санітарії у Львові, виконував обов’язки 
референта (інспектора) у справах санітарії галицького краю, 
безпосередньо був зайнятий у забезпеченні та інспекції гігіє-
нічно-санітарних норм краю. За час перебування на цій по-
саді доктор Мерунович активно займався науковою роботою 
та громадською діяльністю. 

Впродовж 1887-1889 років доктор Мерунович, за сумісни-
цтвом професор гігієни і соматології Львівського університе-
ту, викладає студентам медикам гігієну, видає близько 20 праць 
присвячених таким питанням, як фізіологія та патологія ді-
яльності серця та фармакологічна корекція цих порушень, 
клініка отруєнь арсеном, гігієнічні дослідження причин смерт-
ності в містах Галичини, опублікував низку актуальних на 
той час досліджень, зокрема «Смертність у більших містах 
Галичини» (Śmiertelność w wіększych miastach w Galicyi w 
r. 1881. Przegl. Lek. 1882, № 18, 20). 

Професор Юзеф Мерунович проявив себе як організатор 
і багаторічний директор Імператорської школи акушерок у 
Львові (1889-1912 рр.), яку завдяки старанням професора у 
1895 році було перенесено у нове приміщення клініки шпи-
талю на вул. Піярів (тепер вул. Некрасова). Долучився й до 

розвитку здравниці у Криниці.
Водночас він активно займався громадською 

діяльністю: у 1885-1886 роках був головою Львів-
ської секції Товариства галицьких лікарів (ТГЛ); У 
1895-1910 роках головою ТГЛ,  пізніше був почесним 
членом Краківського та Львівського медичних то-
вариств. 

Органом товариства був часопис «LWOWSKI 
TYGODNIK LEKARSKI» (Львівський Тижневик 
Лікарський), що виходив раз на тиждень. 
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* * *
“Хто ми?”, – скажи мені, Боже.
Кому ти позволив жити?
Кого твій високий розум
З глини зумів створити?

Надумав людьми назвати,
Планету нам дав в володіння.
Отче, чи добре знав ти,
Що вийде з твого творіння?

Вдався Землі володар,
Замислений, чи не вдався?
А може тобі вже шкода,
Що глини тоді торкався?

Хіба ми, насправді, люди
З натхнення твого і вміння?
Поглянь, скільки зла і бруду
Скопичили покоління.

Дивись, як руйнуємо, нищимо
Дітей своїх, землю, віру
І замість ставати вищими,
Духовно сповзаємо в прірву.

* * *
Тобі у спадок залишаю,
Єдиний мій, коханий сину,
Те найдорожче, що лиш маю -
Велику й вільну Україну.

Люби її та бережи,
Пишайся нею щохвилини
Й нічим в житті не дорожи
Більш, ніж землею Батьківщини.

В ній весь твій рід довічно спить.
Не допусти ж до того, сину,
Щоб на кістках їх в якусь мить 
Хтось збудував чужу країну.

Страждати будуть і в раю
Їх душі в ту лиху годину.
храни ж Батьківщину свою
Й не втрать її ніколи, сину.

* * *
Як тобі на небі, мамо, спиться?
Чи живеш хоч там тепер цікаво?
І серед красунь, немов цариця,
Ти на кращу долю мала право.

Із полотен видатних митців
Світ могла ти вродою вражати,
А набила стільки тут синців 
I зазнала лише болю й втрати.

Провінційних вулиць примадонно,
Ти могла скоряти всі столиці,
А жила так тяжко й монотонно –
Не діставши щастя і дещиці.

Видно, коли з дому заміж йшла ти 
Гнізда вже ворони поруч звили
Й від порогу батьківської хати
Чорним пір’ям всі дороги вкрили.

Пролетіли мимо всі жар-птиці,
Хоч чекала ти на них невтомно.
Може там хоч з Божої десниці,
Ти дістала приз, моя Мадонно.

* * *
Патриції і їх преторіанці;
Плебеї, парії, пігмеї, пілігрими;
Прострація, бали помпезні, танці –
Квазі життя в театрі пантоміми.
В старім Акрополі – нові епікурійці;
І парвеню, й нахабні епігони;
Еклектики й довічні ікарійці –
Status in stato, де свої закони.
O Tempora, O Mores! Inde iarae!
Ultima ratio – sit ferro
Pro salus populi. Ad rem a die!
Dum spiro spero, dum spiro spero!

* * *
Кашкет благенький біля ніг.
Брудна, старенька одежина.
А голос! – так співати міг
Лиш ангел, певно – не дитина.
Високий звук, сильний, як вітер,
З грудей худеньких вилітав,
Тремтіли, навіть, голі віти,
А снігопад на мить вщухав.

Здалека чути було спів
Цього нещасного хлопчини.
Він заробляв на хліб, як вмів,–
Талант і жертва України.

* * *
Добро границь не має: 
Воно в квiтках i росах,
У пташцi, що співає,
У спецi i в порошах.

У кожнiй комашинi,
У всiм живiм в окрузi, 
В теплi сiм`ї, в родинi,
В зелено-пишнiм лузi.

Воно в очах дитини
І в зморщечках чола.
Воно в душі людини.
То звiдки ж стiльки зла?

* * *
Ти – гiлка мирти, що не в’яне
В моїй душi уже лiта.
Ти – той мiраж, що не розтане ;
Спокуса стала i мета.

Ти i далекий – невiддiльний
Вiд дум моїх, моїх стремлiнь ;
Ти – надi мною дух всесильний,
Найкращий образ iз видiнь.

Ти – мiй неспокiй i неволя,
I нереальна, й нездоланна ;
Несамовита моя доля -
Прекрасна, але й безталанна.

* * *
Ніч. Батогами хльостко б’є
Холодний дощ осіннє місто.
Неон на воду світло ллє
І ніби падає намисто.

В таку погоду зло вже спить,
Не бродять вулицями тіні,
Лишень таксі часом промчить
В своїй нічній нелегкій зміні.

Та бачу крізь своє вікно
Одну із дій чужої драми :
Стоїть під зливою давно
Самотність, зморена літами.

Заклякла – наче все одно,
Втомилась з долею змагатись
І та втягла її на дно,
Таки примусивши зламатись.
 
Не має місця поміж нами,
Нема бажань, нема мети –
Стоїть, розчавлена роками,
Трагічна постать самоти.

* * *
Мільярди на кону стоять !
Для них – сміття народ країни.
Безжально знищити звелять,
Всіх, хто захоче переміни.

Їм гаманці скоріш набити,
А Батьківщина – хай їй грець :
Вціліє якось – буде жити,
А ні – побачить свій кінець.

Творять діла мов очманілі.
Здійснити можуть смертний гріх,
Лиш досягти б найшвидше цілі –
Урвати жирний тут пиріг.

Їх блага власні лиш тривожать.
Немає решта все ціни.
Чомусь мутантів час цей множить.
На щастя, смертні теж вони.

2004 р.

* * *
Через незлічені парсеки
До нас рвались світи далекі,
А я в глибокім чорнім морі
Шукала ті яскраві зорі,
Котрі всміхалися б мені.

Ось з них одна замерехтіла
І до Землі враз полетіла,
Початок давши зорепаду,
Котрий лиш в буйнім листі саду
Губив привабливі вогні.

“Лови”, – чийсь голос я почула.
Долоні вгору простягнула –
Найкраща зірка в них упала
Дороговказом в щастя стала –
Жаль, що відбулось це лиш в сні.

* * *
Як довго не заходила я в сад, 
Де ще недавно ти разом зі мною 
Загадував бажання в зорепад,
А потім почуття назвав лиш грою.

У юнім недосвідченім житті
Здається з серцем рветься 

нить кохання.
Смішними згодом видаються ті, 
Такі нестерпно болісні страждання.

То долю в час розлуки рятував
Мій ангел, даючи мені прозріння.
Спотворити життя своє не дав,
Зробивши розпач шляхом до спасіння.

* * *
Пси в діамантах, замки, мерседеси.
Бали розкішні, ночі в казино,
 Делікатеси й дороге вино,
А поруч неодмінно око преси.

Потертий одяг, стоптане взуття,
Безрадісно-стабільний кожен ранок,
Лиш хліб і чай незмінно на сніданок –
Картина паралельного життя.

Одна країна – різні два світи :
Один такий, що вже здається раєм,
А в іншім стогнуть: 

“Гинем, вимираєм”,
Отак йдемо до різної мети.

* * *
Батьки не вічні – покидають
Цю Землю грішну, та з собою
Тепло сердець не забирають, –
Лишають тут разом з душою. 

Коли ж приходять дні сумні,
Всяк допомоги в них благає
І хоч уста їх мовчазні,
Душа біль нашу відчуває.

Вони приходять тоді в снах
Знову живі, близькі і рідні.
Любов і ніжність в їх очах 
Такі в цю мить нам необхідні.

* * *
Весна життя це завжди диво з див:
Нема ще втоми, сумнівів, тривоги,
Відкриті ще й доступні всі дороги,
Й попереду безмежжя перспектив.

Є час для різних проб і помилок,
Надіятись ще можна і шукати, 
І пережити від ударів шок,
А потім їх вже з вмінням зустрічати.

Важливо лиш не втратити мети -
Іти вперед, долаючи завади,
Знаходити, чи й зводити мости 
Через провалля й бурні водоспади.

Тоді відчуєш тільки, що живеш,
Навіть, не втіливши 

свою завітну мрію,
Ти від життя найкраще все візьмеш 
Й подякуєш йому за кожну дію.

* * *
Він розчинився у коханні.
Хоч, тiнь її в вiкнi шукав.
Днi, безкінечні, в сподiваннi 
Закляклий в холодi, стояв.
 
І образ в пам’яті не в’яне :
Вона невимовно прекрасна,
Невилiковна його рана,
Його кохана недосяжна.

Летять лiта, як листя клену
В осiннi, сірі днi сумні ;
Її ж далеку, незбагненну
Шукає й досi ще в вiкні. 

Жадає, мріє, і чекає, 
Ще в доленосну вірить мить,
А час безжалісно стікає 
І серце все частіш щемить.
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ну та залучення нових членів. Впродовж 2016 року членам 
ГЛК було надано благодійну допомогу у 36 випадках стаціо-
нарного лікування на загальну суму 40 тисяч 658 гривень. 
Також було закуплено та передано працівникам служби по-
ліції охорони, які є найчисельнішим колективним членом ГЛК, 
12 медичних аптечок на суму 1990 грн.

 Варто нагадати, що з 1 березня 2016 розмір благодійної 
допомоги для нових членів ГЛК або при переході існуючих 
членів на нові умови сплати членських внесків, збільшено до 
5000 грн при щомісячних членських внесках в розмірі 50 грн 
(минулі роки сума благодійної допомоги cтановила 1500 грн 
при щомісячних внесках – 20 грн). Для студентів денної фор-
ми навчання, дітей віком до 18 років та учасників АТО що-
місячний членський внесок становить 25 грн. 

На сьогоднішній день галузь охорони здоров’я постій-
но здійснює пошук і впроваджує відповідні кроки на 

шляху подолання кризової ситуації, в якій опинилась. Проте 
ліки та засоби медичного призначення, які є необхідними для 
діагностики та лікування хворих, закуповуються у більшості 
випадків за рахунок самих пацієнтів. З огляду на зазначене, 
виникла необхідність пошуку додаткових джерел фінансуван-
ня, одним з яких є залучення коштів населення і підприємств 
через благодійні організації – лікарняні каси.

На території Львівщини діє Галицька лікарняна каса (ГЛК), 
яка була створена за ініціативи Українського лікарського то-
вариства у Львові. Головною метою Галицької лікарняної 
каси є покращення рівня забезпечення її членів медикамен-
тами та засобами медичного призначення, постійний контроль 
за якістю наданої медичної допомоги. На теперішній час 
членами ГЛК є сотні мешканців Львова та області. Працівни-
ками ГЛК постійно проводиться просвітницько-інформацій-
на робота щодо популяризації лікарняної каси нашого регіо-

Закликаємо лікарів активно інформувати своїх 
пацієнтів про діяльність галицької лікарняної каси

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³
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Відомо, що хво-

роба підкрадається 
до людини несподівано. Ніхто не знає, коли і якою недугою 
захворіє, а тому і не відкладає заощаджень на випадок хво-
роби. Коли ж хтось із сім’ї захворів і доводиться купувати 
ліки, зазвичай грошей під рукою немає. Тоді на допомогу 
приходять ті кошти, які людина сплачує до Галицької лікар-
няної каси.Тому потурбуйтесь про своє здоров’я завчасно, 
вступивши до Галицької лікарняної каси!

Ко нтактна інформація щодо благодійної організації 
«Галицька лікарняна каса»: 

Україна 79010, м. Львів, вул. Кармалюка, 3 
тел. (032)276-78-35 з 10 до 18 год., 
моб. 097-603-36-56 (цілодобово) та 099-155-73-32.
e-mail: lvivglk@gmail.com
офіційний сайт: www.lvivglk.com

«Перебування в госпісі може пом’якшити страх перед 
смертю. Пацієнти бачать, як відходять сусіди з інших ліжок. 
Вони спостерігають, що поруч з ними є персонал, який реагує 
на всі страждання, запити, ставиться до них з повагою», – 
каже психолог Агнєшка Карпович, яка протягом 9 років пра-
цювала у «Госпісі» ім. святого Лазаря у Кракові, у своїй бе-
сіді із журналісткою Ренатою Колтун. 

Рената Колтон: Які почуття викликає усвідомлення 
людиною близькості смерті?

Агнєшка Карпович: Як свідомі люди, ми можемо по-
думки охопити минуле, сьогодення та майбутнє. Смерть – це 
найбільша втрата з тих, яких ми можемо зазнати. Тому усві-
домлення, що наближається кінець життя, в’яжеться з по-
чуттям смутку і жалю. Люди, які знають свій прогноз і свідомо 
йому протиставляються, відчувають гіркоту. Також ми від-
чуваємо страх, бо не знаємо, якою є смерть насправді. Люди-
на не знає, що станеться з нею, чи вона буде якимсь чином і 
надалі існувати, що відбудеться з нею по смерті. Навіть міц-
но сформований світогляд чи переконання не захищають нас 
від цього невідомого, завжди є сумніви. Ми всі знаємо, що 
колись помремо, але на щодень цей факт є абстракцією для 
нас. Ситуація змінюється, коли смерть стає реальною по від-
ношенню до нашої власної особи, коли ми чуємо діагноз, 
прогноз виживання. Тоді ми починаємо дуже конкретно і сер-
йозно думати про неї.

Перед лицем наближення смерті часто виникає страх по-
гіршення здоров’я та самого процесу вмирання. Ми боїмося 
фізичних страждань, того, що ми задихатимемося, відчува-
тимемо нестерпний біль або велику кволість. Ми також бої-
мося самотності, чи зможемо ми порозумітися з оточенням, 
чи хтось помітить як ми страждаємо і чи допоможе нам. 
З’являється неспокій щодо того, як до нас ставитимуться.

Як психолог може допомогти тому, хто помирає?
Ми працюємо в міждисциплінарній команді. Разом ми на-

магаємося діагностувати психічний стан та проблеми хворих, 
щоб надати їм необхідну допомогу в кожній із сфер функціо-
нування: фізичній, психічній, соціальній та духовній. Спо-
стерігаючи за поведінкою пацієнта, пізнаючи його очіку вання 
щодо паліативної допомоги, ми можемо з’ясувати, чи людина 
адекватно оцінює власну ситуацію або ж частково її відкидає. 
Завдяки цим знанням ми можемо налаштувати комунікацію 
з когнітивними та емоційними можливостями пацієнта. Ми 
допомагаємо йому прийняти болісні факти та впоратись із 
труднощами, які виникають у термінальному періоді хвороби. 
Ми також намагаємося підтримувати спілкування між хворим 
та сім’єю, аби вони могли відверто порозумітися одні з од-
ними у цей важкий та надзвичайно важливий час. Ми даємо 
пацієнтам змогу поділитися власним складним досвідом, по-
говорити про нього. У спілкуванні з психологом та іншими 
членами команди пацієнт отримує емоційну підтримку. Зав-
дяки бесіді та спостереженню ми пізнаємо пацієнта, його 
проблеми та потреби. Деякі люди можуть відверто говорити 
про смерть і вмирання, інші перед цим захищаються, або їм 
це не потрібно, тому що вони дають собі раду по-іншому. 
Завдання психолога – виявити спосіб спілкування пацієнта, 
його механізми захисту та напрацьовані способи подолання, 
зміцнити ті з них, що можуть бути корисними для пацієнта, 
допоможуть йому адаптуватися до ситуації та зменшити пси-
хічні страждання.

Як ми захищаємо себе від ідеї нашої власної смерті?
Одним із механізмів є вищезгадане відкидання. Іноді па-

цієнт заперечує діагноз, кажучи, наприклад, що він має лише 
тимчасові проблеми з печінкою. Він не використовує такі 
формулювання, як «рак» або «метастаз у печінку» взагалі. 
Інший рівень заперечення – це ситуація, коли пацієнт приймає 
свій діагноз, але відкидає наслідки. Він не визнає, що йому 
зосталося лише кілька місяців чи тижнів життя. Він стверджує, 
що з його хворобою можна жити ще багато років.

Але багато людей дуже реально оцінюють ситуацію і на-
магаються примиритись з неминучим. Ставлення, яке я часто 
спостерігаю наприкінці життя, є свого роду відмовою. Лю-
дина визнає, що немає сенсу боротися, що її бунт, розпач, 

спроби запобігти смерті нічого не дають. Вона приймає 
смерть як необхідне зло. Проте вона не занурюється в 
негативні емоції, хоча вони все ще присутні в її досвіді. 
Зосереджується на тому, що іще можна зробити, як по-
ліпшити свій комфорт і жити власним життям якнай-

ліпше до самого кінця. «Можливо, я зможу виїхати на ви-
хідні або пополудні на дачу, можливо, вживаючи ходунці, я 
зможу сам потрапити у ванну?» Пацієнти концентруються на 
кожному наступному дні, і навіть на кожній наступній годині, 
вони вже не планують далекого майбутнього, скорочують 
часові перспективи.

Деякі люди порівнюють себе з іншими пацієнтами. Вони 
потішають себе, що їхня ситуація не найгірша. Відзначають, 
що і «молодші люди теж помирають», а їм і так вдалося чи-
мало досягти, побачити, пережити. Мають дорослих дітей, у 
них є онуки. Сім’я дасть собі раду без них, тому що її члени 
є самостійні і винахідливі особи. Пацієнти шукають позитив-
них аспектів у своєму житті, це допомагає цінувати їх, навіть 
якщо життя добігає кінця. Врешті вони погоджуються зі сво-
їм відходом. Такі особи також цінують перебування в госпісі. 
Вони усвідомлюють, що хвороба прогресує, і перебування в 
лікарні цього не змінить. А в госпісі їх добре доглядають, 
їхні фізичні страждання подолані, персонал зосереджений на 
їх потребах.

Деякі пацієнти звертаються по допомогу до родини, дру-
зів, співробітників та волонтерів. Їм потрібен контакт. Те, що 
можуть поділитися нашими стражданнями, що залишатимуться 
самими собою в присутності співчутливої людини, приносить 
велику допомогу в психічних стражданнях. Навіть той, хто 
протягом всього свого життя уникав розмов про які-небудь 
проблеми, концентрувався головно на вчинках, то в момент, 
коли зрозуміє, що мало що іще можна зробити для поліпшен-
ня власного здоров’я і запобігання смерті, може відкрити для 
себе цінність розмови з іншою людиною – не дивлячись на 
те, що та вже нічого не може порадити чи змінити.

Чи може людина справді змиритися з власною смертю?
Люди похилого віку, які відчувають, що мали повноцінне 

життя, і які втратили чимало родичів, друзів та однолітків, 
можуть відчувати втому від життя і тому відходять з миром. 
У будь-якому віці і на кожному етапі життя примиренню зі 
смертю сприяють упорядкування і завершення власних справ, 
пов’язаних з сім’єю, роботою, багатством, їх духовність і ре-
лігійність.

Проте деякі люди до самого кінця заперечують те, що вони 
помирають. А коли приходить кволість і порушення свідо-
мості, то не стає часу, ні можливості аби цьому свідомо про-
тистояти. Дехто бореться до кінця, хтось впадає в розпач. 
Дехто помирає, сповнений смутку, у декого виникають озна-
ки депресії. Коли хтось дуже страждає, наприклад, з приводу 
фізичних недуг, або втомився від хвороби, болю, госпіталіза-
ції, лікування, коли він бачить, що його тіло марніє і дефор-
мується, то в певен момент може захотіти закінчити сумне 
життя і жадати смерті.

Чи у такому завершенні життя ще є час, аби допомог-
ти пацієнтові дивитися на речі з позитивом, не відходити 
у смутку?

Іноді так. Депресивне мислення може бути лише стадією. 
Якщо ми допоможемо помираючому висловити свій сум, 
скорботу, розпач, тоді йому стане простіше піти. Але, на жаль, 
ми часто безпорадні. Пацієнти справляються з перспективою 
втратити життя таким чином, як вони вирішували інші проб-
леми та труднощі протягом усього життя. Це залежить від 
темпераменту та особистості, а їх ми не здатні змінити. Але 
ви завжди можете завдяки емпатичній присутності при вми-
раючих певною мірою полегшити їх страждання. Депресивний 
стан можна також пом’якшити фармакологічними засобами. 
Надзвичайно важливо, щоб навіть у момент розпачу пацієнт мав 
при собі людину, яка намагається йому допомогти, одночасно 
висловлюючи своє прийняття пацієнта і його способу життя.

Як на пацієнтів у госпісах впливає їхнє спільне пере-
бування з іншими особами наприкінці життя?

Декому важко бачити відхід іншої людини. Ми часто спо-
стерігаємо, як пацієнти важко переживають те, що відбува-
ється з іншими хворими. Тоді, коли хтось заперечує свій про-
гноз, в таких обставинах може виникнути думка, що, 
оскільки стан інших погіршується, то, ймовірно, це чекатиме 
й на нього. Тому пацієнт може реалістичніше поглянути на 
свій стан здоров’я.

Перебування в госпісі також може пом’якшити страх смер-
ті. Пацієнти бачать, як відходять сусіди з інших ліжок. Вони 
спостерігають, що поруч працює персонал, який реагує на 
всі нездужання, потреби, ставиться до хворих з повагою. Це 
певним чином заспокоює, потішає, дозволяє хворим думати, 
що вони перебувають у відповідному місці. Одна річ – чути 
запевнення про забезпечення опіки, цілком інша – бути свід-
ком таких ситуацій і відчути на собі ефективне лікування та 
добрий догляд.

Пацієнти часто також встановлюють контакти між собою 
і підтримують себе навзаєм. Творяться неформальні групи 
підтримки. Це, безумовно, має додаткову цінність. Що сто-
сується персоналу, то яким би він не був професійним і добрим, 
завжди є певний бар’єр. Сусід по кімнаті має ті ж самі проб-
леми, з ним часто є легше розмовляти.

А як працівники госпісів справляються з постійним 
контактом з чиїмись смертями?

Наріжним каменем є мати добру команду, яка мусить бу-
ти міждисциплінарною. Ми спільно піклуємося про пацієнта 
і шукаємо для нього найкращих рішень, щоб забезпечити на-
лежне функціонування у всіх сферах. Але ми також підтри-
муємо один одного. Ми пам’ятаємо, що ми є не тільки про-
фесіоналами, але й передусім людьми. Ми переживаємо, що 
помирають люди у віці наших батьків, чоловіків чи дітей. 
Якщо хтось з членів команди має емоційно складнішу ситу-
ацію або гірший період, то ми намагаємося його підтримати. 
Уже протягом року ми також можемо користати з індивіду-
альних та групових супервізій. Ми можемо обговорити склад-
ні проблеми з клінічним психологом з-поза нашої команди.

Кожний з нас стикається з питанням власної смертельності. 
Всі знаємо, що на нас чекає смерть, але, дивлячись на паці-
єнтів, бачимо, що перспектива швидкого відходу все одно нас 
застане зненацька, постане надто рано, так, що, імовірно, ми 
не будемо до цього приготовані. Бачимо цілий спектр емоцій 
і почуттів, які супроводжують вмирання: відчай, бунт, жаль, 
сварки, образи, часом почуття провини, що людина своєчасно 
не пішла на обстеження, також звинувачують інших, наприк-
лад, лікарів... Але ми також бачимо, що в багатьох випадках 
настає момент примирення з тим, що неминуче, і полегшення.

Для мене ця робота є постійним викликом, спробою прий-
няти чи бодай терпіти той факт, що людина не тільки помирає, 
але й страждає. Говорячи мовою релігії: вони зазнають неза-
служених страждань, які рано чи пізно торкнуться й моєї 
родини, друзів та мене самого. Я думаю, що кожен дає собі з 
цим раду, наскільки це можливо. Ми зосереджуємось на сі-
мейному житті, професійному житті та наших пристрастях. 
Шукаємо зміцнення в духовній сфері: в мистецтві, у релігії, 
у філософії.

Чи наш сучасний погляд на смерть відрізняє нас від 
попередніх поколінь?

Звичайно, сьогодні ми живемо довше, медична допомога 
набагато ліпша, в країні панує мир, відтак загроза жорстокої 
смерті набагато менша, ніж в інші періоди історії. Можливо, 
тому поляки, європейці дещо усунули від себе думки про 
смерть, хвороби та страждання.

Колись я мала враження, що ми живемо у виняткові часи, 
якщо мова про заперечення смерті, її віддалення від себе. Але 
тепер я не впевнена. Я думаю, що дуже важливе значення має 
особистий досвід кожного з нас. Я стрічаю людей із старшо-
го покоління, іноді передвоєнного, які не готові до власної 
смерті. А пацієнти набагато молодші примиряються з нею.

Люди завжди намагалися відчарувати смерть. Нас все ще 
супроводжують ритуали, переконання та віруваннями, які 
мають допомогти зняти цей страх, властивий для людського 
буття. Відкидання смерті – це природний механізм захисту, 
який дозволяє зосередитись на житті, творенні та будівництві. 
Я сумніваюся, що люди будь-коли легко приймали хворобу 
та смерть. Але, мабуть, ніколи в історії людства не було так, 
як тепер, коли так багато людей хворіють і в той же час живуть 
з хворобою. Можливо колись смерть сприймали як більш при-
роднє явище, але, звичайно, не менш болісне.

http://www.mp.pl/onkologia/archipelag-onkologia/
opieka-paliatywna/169954,byc-swiadkiem-odchodzenia

Переклад з польської мови 
д-ра Володимира СЕМЕНІВА
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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))

* * *
Моліться, моліться 
За всіх, матері, 
За наших дітей
І за ворогів,
Що сидять 
На нашій землі,
Щоб Господь
Їм розуму дав, 
Зняв облуду з очей.
І спокій нарешті настав,
Після чорних ночей,
Після напружених днів.
Моліться за мир, матері…
Моліться за наших синів...

2014

* * *
Господи, 
То ж чиїсь діти!
За що ти караєш їх матерів?
Убиті лежать, 
знаменами покриті…
Ясні очі хлоп’ячі навіки закриті.
Матері вже ніколи не глянуть
В милі очі убитих синів.

Чи має так бути на світі?
Щоб гинули діти, 
Зникали, ішли …
За обрій, в безмежжя… Туди,
Відкіля нема вороття…
Щоб якісь деградовані покручі
Одним натисканням гачка
Забирали чиєсь життя?
Забирали майбутнє наших дітей,
Забирали наше майбутнє!

На жаль, 
Чиєсь перерване життя,
Для когось цифра статистична,
Безособова одиниця.
І лиш для хлопчаків оцих – 
Кінець буття.
Кінець – нічого далі нема:
Ні болю, ані любові
Ані мрій, чи майбуття…
Нічого… Кінець…
Вони вже там…
Їм було дано одне життя,
І другого шансу не буде…
А ми це дозволили, люди!

* * *
Я хочу жити, мамо, і любити…
Світ такий кольоровий…
Та мушу в землі сирій гнити
Від моєї любові.
Любові до тебе і до України
Мої вбивці живуть, а я вже загинув…

Я мріяв, бажав,
Щось хороше створити
Щоб ти, моя мамо, 
Могла мною гордитись.
На жаль, я помер…
 І цей світ кольоровий
Без мене цвіте, оповитий любов’ю.

* * *
2016

Пробач мені, матусю,
 я все-таки загинув,
Додому не вернуся – 
 я слова не дотримав.
Так боляче, і гірко 
 тобі, ти ж моя мати,
Мені ж тепер так зимно
 в сирій землі лежати.
Ти завжди говорила:
 людина – цілий всесвіт.
Коли мене убили – 
 відлетів він у безвість.
Позбувся мрій, нікого 
 повік не покохаю.
Він був – мій світ, і раптом – 
 його уже немає.
Пішов за обрій в далеч
 В країну тіні й суму,
Довіку тут закритий, 
 захований, запертий.
Цей світ такий гуманний – 
 Але для мене глумом –
Він став… Таким є гріх мій, 
 Що довелось померти?
Повір мені, матусю, 
 Тебе я не покинув. 
Чого не розумію – 
 Навіщо я загинув?

* * *
2017

Щодня читаю, що загинув воїн.
Чи то така статистика безособова воєн?
Адже то ще одна сім’я осиротіла,
Іще одне життя у безвість відлетіло,
Іще одна чиясь загинула дитина
І мати ще одна ховає сина…
Чи можна втрачені життя порахувати?
Чи варто байдуже оцінювати втрати?
Чи не пора нам починати розуміти,
Що ця війна не може закінчитись,
Коли ми вимикаєм телевізор…
Що ця війна вже залишилась
Назавжди в кожному житті,
А не лише у тих родинах,
Що батька втратили чи сина.

 • Òâîð÷³ñòü íàøèõ êîëåã
Читачі «НЗ» вже мали можливість познайомитись із поетичною творчістю нашої 

колеги, яка бажає залишатись під поетичним псевдонімом «Оксана Емес».
Як вона заявляє, її поетичні рядки» далеко не досконалі, може занадто емоційні, 

але безумовно написані серцем, «яке плакало тоді і плаче далі – бо війна триває…»

«ÆÓÐÁÀ, ² ÑÓÌ, ² ÆÀËÜ, ² ÂÑ² ÏÅ×ÀË² ÑÂ²ÒÓ...»
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