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МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ

Часопис засновано у січні 1912 року 5 квітня 2018 року

«Îáîâ’ÿçîê ë³êàðÿ: ³íêîëè âèë³êîâóâàòè, ÷àñò³øå – 
ïðèíîñèòè ïîëåãøåííÿ, òà çàâæäè – âò³øàòè.»

Äàâíÿ ìóäð³ñòü 

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. 3)

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

Христос воскрес!  Воістину воскрес!Христос воскрес!  Воістину воскрес!

Колаж Павла Адамовича

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Ì²Ñ²ß ÒÀ ÒÐÈÂÀË²ÑÒÜ 
ÆÈÒÒß

«Я свою місію виконала – банківську систему України 
реформувала!». Так нещодавно було сказано із трибуни Вер-
ховної ради України Валерією Гонтарєвою у її звіті перед 
звільненням із посади очільника Національного банку. Мож-
на сказати – місія цієї реформаторки вдалась на славу, бо ко-
жен із пересічних українців за час її правління збіднів втричі! 
Про статки олігархів помовчимо…

Чи не подібну реформаторську діяльність бачимо і щодо 
системи охорони здоров’я. Ціни на ліки щотижня зростають 
випереджаючими темпами, фінансове та матеріально-техніч-
не забезпечення лікувальних закладів не витримує ніякої 
критики, як, відповідно, забезпечення стаціонарних пацієнтів 
не лише ліками, а й постіллю, харчуванням тощо. Зарплата 
наших медиків найнижча в Європі, маємо масовий виїзд ква-
ліфікованих медичних кадрів заграницю. Більше того, з кож-
ним роком зменшується фінансування наукових закладів, 
йдеться про ліквідацію не тільки окремих лікарень, а й відо-
мих медичних НДІ з їхніми клініками. Важко хворі змушені 
рятуватись у зарубіжних клініках, збираючи пожертви та роз-
продуючи своє майно. 

Цілком очевидною кінцевою метою реформування є не 
виведення рівня здоров’я населення із того критичного стану, 
в якому воно перебуває, шляхом покращення якості медичної 
допомоги. Мета є цілковито меркантильною – максимально 
можлива економія коштів, навіть поза межами здорового глуз-
ду. Останнє яскраво проявляється у намірах реформування 
швидкої та невідкладної медичної допомоги із заміною там 
кваліфікованих лікарів (а лікарі швидкої допомоги, як правило, 
є саме такими) на дешевих парамедиків. Очевидно, вважають, 
що якщо керувати охороною здоров’я держави можна на рів-
ні парамедика, то й лікарі не дуже то й потрібні. 

Широко розрекламоване реформування ведення медичної 
документації і впровадження електронного діловодства. Але 
чи це на часі? В той час, коли немає коштів на елементарні 
потреби, без яких неможливо лікувати хворих, витрачати 
мільйони на впровадження комп’ютеризації навряд чи до-
цільно. До речі, чи відають очільники ОЗ, що пацієнти зму-
шені за свої кошти купувати бланки історій хвороби, амбула-
торних карт тощо, а медики теж за свої власні кошти купують 
папір та канцелярське приладдя? Чи не буде так само і при 
електронному ведені документації? 

Подібна трагікомічна ситуація є і щодо намірів дистан-
ційного консультування та лікування хворих за допомогою 
телефонного зв’язку та інтернету, по своїй суті – консультацій 
з «дядьком ҐуҐлом»! Адже навіть в умовах стаціонару за на-
явності високо кваліфікованих спеціалістів досить часто ви-
никають труднощі із диференціацією того чи іншого гострого 
захворювання і, відповідно, із вибором способу врятування 
хворому життя. Але це, очевидно, не дуже хвилює реформа-
торів, а цілком можливо, що вони цього й не здатні усвідоми-
ти. Людям, від яких залежить доля української медицини та 
життя і здоров’я 40 мільйонів українців, є доступною якісна 
та дороговартісна медична допомога у приватних клініках та 
за рубежем. Тому й маємо те, що маємо… 

Українців постійно переконують в тому, що реформують 
медицину за західним зразком. Однак, на Заході є законопос-
лушність, в т.ч. на верхніх щаблях влади, і тому якщо закон 
говорить що в.о. міністра може бути до 2 місяців, то там так 
воно і було б! На Заході на декілька порядків краща інфра-
структура, від якої в значній мірі залежить якість організації 
медичної допомоги. 

Âæå á³ëüøå ÷îòèðüîõ ðîê³â Óêðà¿íà ïðîõîäèòü õðåñ-
íó äîðîãó â³éíè çà ñâîáîäó. Ñâÿòêóâàòè Ïàñõó ñåðåä 
â³éíè – öå âì³òè âæå ñüîãîäí³ áà÷èòè ó âîñêðåñëîìó 
Õðèñòîâ³ íàøó ïåðåìîãó. Ìîæëèâî, çàðàç âàæêî ãîâî-
ðèòè ïðî ðàä³ñòü, àëå ïàñõàëüíà ðàä³ñòü ïîõîäèòü íå 
â³ä ëþäåé, à â³ä Áîãà. Âîíà â íåìèíó÷îñò³ ïåðåìîãè íàä 
àãðåñîðîì, íàñèëüñòâîì òà áðåõíåþ, ïåðåìîãè íàä íà-
øèì âíóòð³øí³ì çëîì – çíåâ³ðîþ, âòîìîþ òà ñòðàõîì. 
Ðåâîëþö³ÿ ã³äíîñò³ òðèâàòèìå äîòè, ïîêè Õðèñòîâèé 
ìèð íå çàïàíóº ó íàøèõ ñåðöÿ. Áî ò³ëüêè ç Õðèñòîì, 
ÿê çàïîâ³äàâ ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé, ìè ïî-
äîëàºìî êîðóïö³þ òà çàëèøêè áåçáîæíî¿ ñèñòåìè ó 
ñòîñóíêàõ ì³æ äåðæàâíèìè ³íñòèòóö³ÿìè òà ñóñï³ëü-
ñòâîì. Ó öåé Âåëèêèé Äåíü ìè óñâ³äîìëþºìî ñóòü ²ñó-
ñîâî¿ ñàìîïîæåðòâè çàðàäè ðîäó ëþäñüêîãî. Òîæ íåõàé 
Ãîñïîäü äàðóº íàì ñèëè â³ääàâàòè ñâ³é áîðã ÷åñíîþ 
ïðàöåþ, ñåðäå÷íîþ ëþáîâ’þ òà øëÿõåòíèìè â÷èíêàìè. 
Áóäüìî áëàãîâ³ñíèêàìè ñïðàâæíüî¿ Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñ-
ò³, ïåðåìîãà ÿêî¿ ìàº â³äáóòèñÿ ó íàøèõ äóøàõ ³ íàïî-
âíèòè äîáðîì ñåðöÿ êîæíîãî, õòî â³ðèòü, ùî Õðèñòîñ 
âî³ñòèíó âîñêðåñ!

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ ²Ç ÐÀÄ²ÑÍÈÌ 
ÒÀ ÂÅËÈ×ÍÈÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍßÌ!

Íåõàé ñâÿòêîâå â³òàííÿ «Õðèñòîñ Âîñêðåñ!» äàðóº 
íàì ðàä³ñòü íàä³¿ ó ñâ³òëå ïðèéäåøíº Óêðà¿íè!

Íåõàé ñâ³òëî öüîãî âåëè÷íîãî ñâÿòà ñòàíå äëÿ íàñ 
äæåðåëîì äóøåâíèõ ñèë ³ òâîð÷î¿ íàñíàãè íà áëàãî ð³ä-
íî¿ çåìë³! Íåõàé Âîñêðåñëèé Áîæèé Ñèí äàðóº âàì ñâîþ 
îï³êó, ëàñêó òà ìèëîñåðäÿ. Âåëèêî¿ âàì Ïàñõàëüíî¿ 
ðàäîñò³ òà Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ! Õàé íàñ óñ³õ îãîðíå 
Áîæà ëàñêà ³ ðàçîì ìè îñâÿòèìî äîáðîì ³ ïîìèñëè, ³ 
ïèñàíêè, ³ ïàñêó!

Íåä³ëüíèõ äçâîí³â ï³ñíÿ ëèíå,
Âåëèêäåíü âñ³õ ëþäåé ºäíàº.
Õàé Áîæà ëàñêà â Óêðà¿í³
Âåñíÿíèì öâ³òîì ðîçöâ³òàº!
Íåõàé íàéá³ëüøå íàøå ñâÿòî
Â ñåðöÿõ íàä³þ âîñêðåøàº, 
Íàñ â÷èòü ëþáèòè ³ ïðîùàòè,
Íà äîáð³ ñïðàâè íàäèõàº!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
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23 лютого 2018 року відбулась урочиста академія, при-
свячена 20-річчю створення Львівського обласного спеціалі-
зованого диспансеру радіаційного захисту населення. Участь 
у визначній для медичного закладу події взяли представники 
МОЗ України, Львівської обласної ради та обласної державної 
адміністрації, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, пред-
ставники Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, голова СФУЛТ, представники Україн-
ського лікарського товариства у Львові, колектив диспансеру, 
Всеукраїнської організації «Союз Чорнобиль України» на 
чолі з її головою, громадських Чорнобильських організацій, 
обласної профспілки медичних працівників Львівщини.

КЗ ЛОР Львівський 
обласний спеціалізова-
ний диспансер радіацій-
ного захисту населення 
функціонує від лютого 
1998 ро ку. Відповідно до 
частини першої Статті 17 
Закону України «Про ста-
тус і соціальний захист 
громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» від 
06.06.1996 р. №230 та на 
виконання Постанови 
Кабінету міністрів Украї-
ни від 04.10.1996 року 
№1218 «Про затверджен-

ня переліку спеціалізованих медичних закладів, що забезпе-
чують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» 15 грудня 1997 року було видано 
розпорядження голови ЛОДА №1328 «Про утворення облас-
ного поліклінічного центру для обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Диспансер надає амбулаторно-поліклінічну, консультативно-
діагностичну, організаційно-методичну допомогу населенню, 
постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС. В диспансері здійс-
нюється прийом за шістнадцятьма лікарськими спеціальнос-
тями. Сформовано Національний реєстр України. 

Станом на 01 січня 2018 року на обліку в медичних зак-
ладах Львівської області знаходиться 6955 осіб (ліквідатори – 
3839 (55,2%), евакуйовані – 600 (8,6%), переселені – 
1084 (15,6%), діти – 1432 (20,6%)) 

З метою координації спільних дій органів державної ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, 
організацій та громадських об’єднань осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи розпорядженням голо-
ви ЛОДА у 1999 році утворено Координаційну раду облдер-
жадміністрації у справах захисту громадян постраждалих від 
наслідків аварії на ЧАЕС.

В Україні функціонує дві регіональні міжвідомчі експерт-
ні комісії по встановленню причинного зв’язку з дією іонізу-

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

20 ÐÎÊ²Â ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ² ÇÄÎÐÎÂ’ß ×ÎÐÍÎÁÈËÜÖ²Â
ючого опромінення, одна з них на базі диспансеру для 8 об-
ластей Західного регіону. 

Стаціонарна медична допомога постраждалому населен-
ню надається відповідно до розпорядження голови ЛОДА від 
07.06.2011 р. № 516/0/5-11 та від 12.03.2012р. №150/0/5-12 
«Про мережу спеціалізованих медичних закладів області, що 
забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи». Визначено 160 ліжок, а саме: Львів-
ський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих – 
40 ліжок; Львівська обласна клінічна лікарня – 40 ліжок; 
Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр – 20 ліжок; Львівський дер-
жавний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний 
центр – 20 ліжок; Львівський обласний державний лікуваль-
но-діагностичний кардіологічний центр – 10 ліжок; Львівський 
Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр – 
10 ліжок; 4-а міська клінічна лікарня м. Львова – 20 ліжок 
денного перебування. 

У всіх постраждалих відзначається коморбідність станів 
(5-6 ура жень органів та систем), атиповість перебігу захво-
рювань.

Фінансування установи здійснюється відповідно до кош-
торисних призначень за кошти медичної субвенції та облас-
ного бюджету.

Відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами 
лікарів аптечним закладам здійснюється департаментом со-
ціального захисту населення, відповідно до розподілу видат-
ків «Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраж-
дали внаслідок аварії на ЧАЕС» за територіальним принципом 
і заключених угод між відділами соціального захисту, аптеч-
ними закладами і закладами охорони здоров’я. 

Для медикаментозного забезпечення та зубопротезування 
(10% від загальної суми фінансування) у 2017 році було ви-
ділено 2 240 200 грн. Розпорядником коштів є департамент 
соціального захисту населення. У 2018 році передбачено ви-
ділення 2 989 300 грн.

В ЛОС диспансері радіаційного захисту населення в лю-
тому 2016 р. створено громадську консультативну наглядову 
раду в склад якої входять громадські організації, юристи, ЗМІ. 
Надаються безкоштовні консультації з юридичних питань нау-
ковцями кафедри медичного права Львівського національно-
го медичного університету ім. Данила Галицького працівни-
кам диспансеру та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. 

На громадських засадах запроваджено консультативну 
допомогу населенню постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС 
членом громадської консультативної наглядової ради, лікарем-
психотерапевтом, заступником голови Українського лікарсько-
го товариства М.Островським. 

В диспансері функціонує осередок Українського лікар-
ського товариства. 

Лікарями диспансеру налагоджено тісну співпрацю з гро-
мадськими Чорнобильськими організаціями. Серед яких 
Львівська обласна організація “Союз Чорнобиль України”, 

“Інваліди Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, “Матері Чорноби-
ля”, “Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля”, “По-
коління Чорнобиля”, “Полин Чорнобиля”, окремий підрозділ 
ВГОІЧК “Чорнобиль-єдність”, Всеукраїнська спілка ліквіда-
торів-інвалідів Чорнобиля-86 та іншими громадськими орга-
нізаціями.

Спільно з департаментом охорони здоров’я та департамен-
том соціального захисту населення Львівської ОДА постійно 
проводяться «круглі столи» з громадськими організаціями 
щодо проблем «чорнобильців» та приймаються спільні рі-
шення. 

Впродовж 5 років диспансер співпрацює з ГО «Допомога 
для України» із Мюнхена (Німеччина). Оновлено близько 30% 
медичного обладнання, яке було німецькою стороною при-
дбане в Україні та не потребувало розмитненню, мало серти-
фікати якості і було одразу введено в експлуатацію

Лікарями диспансеру впроваджуються нові методики 
спільно з: науковцями Національного інституту терапії імені 
Л.Т. Малої НАМН України м. Харків, Національним науковим 
центром радіаційної медицини АМН України, вищим ДНЗУ 
«Українською медичною стоматологічною академією», Львів-
ським Національним медичним університетом ім. Данила 
Галицького, Науково-дослідним інститутом експерименталь-
ної та клінічної медицини, Національним медичним універ-
ситетом ім. О. О. Богомольця. Завдяки цьому у 2017 році 
впроваджено 11 сучасних методів діагностики та лікування. 

Готуються матеріали і приймається участь у роботі Коор-
динаційної ради у голови ЛОДА та його заступників щодо 
соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок ава-
рії на ЧАЕС, а також у роботі засідань Координаційних рад 
РДА Сихівського, Франківського, Шевченківського, Залізнич-
ного, Личаківського районів Львова. 

У перспективі заплановано продовження робіт з вивчення 
детермінованих і стохастичних ефектів особливо серед осіб, 
що зазнали загального опромінення в дозах понад 250мЗв та 
на щитоподібну залозу понад 2 ГР; продовжити диспансерне 
спостереження і моніторинг порушень найбільш чутливих до 
радіаційного впливу органів і систем у віддалений період; 
продовжити роботу щодо профілактики захворювань спря-
мованих на зменшення онкологічної та онкогематологічної 
патології; продовжувати кураторські виїзди в райони і міста 
області з метою проведення оглядів постраждалого населен-
ня та відбору хворих на до обстеження та лікування в облас-
них спеціалізованих медичних закладах; взяти участь у орга-
нізації та проведенні засідань координаційної ради з медичних 
та соціальних проблем потерпілого населення від аварії на 
ЧАЕС в Львівській облдержадміністрації, ДОЗ ЛОДА, ДСЗ 
ЛОДА, РДА м.Львова та області, з громадськими організація-
ми «Союз Чорнбиль України», «Інваліди Чорнобиля», «Діти 
Чорнобиля», «Матері Чорнобиля» та іншими, а також у ор-
ганізації і проведенні «круглого столу»; при переході на ко-
мунальне некомерційне підприємство при зміні Статуту на-
давати медичну допомогу сім’ям постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС, та особам, які після 18-ти років втратили 
статус «постраждалого»; покращити матеріально-технічну 
базу медичним обладнанням, замінивши обладнання, яке від-
працювало технічний ресурс і потребує заміни.

Тетяна ПОШИВАК
головний лікар ЛОСДРЗ

Заступник голови УЛТ М.Остров-
ський вручає  головному  лікарю 

Т. Пошивак пам’ятний подарунок

Ми приречені жити у постчорнобильську еру і мусимо 
усвідомити, що Чорнобиль – це назавжди. Згідно із офіцій-
ними даними лише радіоактивним цезієм-137 на території 
України забруднено біля 3 500 квадратних кілометрів . А ще 
є і забруднення цезієм-134. рутенієм – 106, плутонієм-239, 
стронцієм-90. Викинуті у перші дні близько 20 тонн ядерно-
го палива не тільки рясно покрили величезні території, а й 
опинились у всіх водосховищах Дніпра, з яких споживають 
воду біля 30 мільйонів жителів України. Все ще не виселено 
населення із великих територій на Київщині та Житомирщи-
ні.. 

Вибух на 4-му блоці ЧАЕС за рівнем радіаційного забруд-
нення дорівнює 100 Хіросімам. На дні енергоблоку залиши-
лись сотні тонн ядерного палива, яке переставши бути тепло-
носієм, все ж зостається радіоактивним. Радіоактивний фон 
був у 12 тисяч разів вищим за допустиму норму у 15-19 мілі-
рентгени на годину. Тому, коли через 6 днів після вибуху по-
відомили, що радіоактивність зменшилась у два рази, то фон 

цей став у 6 тисяч разів вищим за норму. І тепер на 
в’їзді до станції радіаційний фон все вищий за нор-
му у 30-40 разів.

Розвалившись, СРСР залишив постчорнобиль-
ську проб лему нашій державі, хоча у свій час ніх-
то не питав в українців дозволу на зведення ядер-
ного монстра в Україні. Саме ядерного монстра, 
оскільки ЧАЕС було збудовано із величезними 

недоліками і без врахування нормативів ядерної безпеки. До 
речі, випускник Київської політехніки, на той час Президент 
АН СРСР, вчений-атомник із світовим ім’ям Анатолій Алек-
сандров не підписав документів про введення ЧАЕС в екс-
плуатацію. Тодішнє керівництво УРСР, звертаючись до очіль-
ників Союзу, відзначало, що спорудження ЧАЕС відбувалося 
із недопустимим порушеннями, третина інженерно-техніч-
ного персоналу не мала спеціальної освіти. За свідченням 
А. Александрова, той злощасний експеримент, який зумовив 
ядерну катастрофу, розробила проектна організація із Ростова-
на Дону, яка взагалі немала абсолютно ніякого стосунку до 
ядерної енергетики. Регламент цього експерименту більше 
ніж по 10 позиціях не відповідав інструкціям щодо експлуа-
тації АС. Вибух стався внаслідок того, що впродовж  11 годин  
було вимкнуто систему аварійного охолодження реактора!

За матеріалами ЗМІ 

 • Ñòîð³íêè íàøî¿ ³ñòîð³¿

×ÎÐÍÈÉ Á²ËÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
26 êâ³òíÿ 1986 ðîêó íà ×ÀÅÑ ñòàâñÿ
âèáóõ, ÿêèé ñòðóñîíóâ ñâ³ò



3Êâ³òåíü 2018 ðîêó

На Заході діє потужна страхова система і, водночас, в бю-
джеті не економлять на охороні здоров’я, розуміючи, що це 
немудро та злочинно. На Заході соціальна захищеність не до 
порівняння з нашою, як і заробітні плати та пенсії. На Заході 
високий соціальний статус медиків на відміну від нашого, де 
лікарями вперто нав’язується звання корупціонерів. На За-
ході права Людини вищі від прав держави та її владних струк-
тур.

Нема сумнівів у тому, що медицина повинна розвиватись 
і модернізуватись, реформуватись. Однак це не має перетво-
рюватись у соціальний експеримент, який становить величез-
ну загрозу не тільки для населення, але й для держави в ці-
лому. Чим можна пояснити, що серед сотень тисяч українських 
лікарів, в тому числі відомих вчених, організаторів охорони 
здоров’я, не бачать особистість, яка б могла очолити цю над-
звичайно важливу для держави галузь? Чи ті, від кого це за-
лежить, діють за принципом «після нас хоч потоп»?

Висновок можна зробити лише один: чим довше трива-
тиме місія реформаторів, тим коротшим ставатиме життя 
українців. Тож просімо Бога, щоб ця реформаторська місія 
завершилась чим швидше, не завдавши непоправної шкоди 
нашій системі охорони здоров’я, не прискоривши відхід у 
кращі світи мільйонів українців. 

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

Львівський медичний форум – найбільша подія Західної 
України, куди з’їжджаються вчені, фахівці з різних 

галузей медицини, представники відомих фірм-виробників 
медичного обладнання, інструменту медичного призначення 
та фармацевтичних препаратів із всієї України та представ-
ництв з-за кордону. 

Форум виступає платформою для демонстрації новітніх 
технологій, матеріалів, обладнання, інструментів, фармацев-
тичних засобів в медицині та сучасних методів лікування, 
обміну досвідом між фахівцями. Протягом багатьох років 

виставка «ГалМЕД» залишається ідеальним місцем для про-
сування інновацій у медицині, новітніх методик лікування та 
передових технологій на теренах Західної України.

У рамках форуму відбудеться серія науково-практичних 
конференцій, лекцій, семінарів, практичних демонстрацій 
новітніх технологій та матеріалів у медицині, які будуть про-
водити провідні фахівці та представники відомих виробників.

Наукова програма Форуму передбачає проведення наступ-
них заходів:

Науково-практичні конференції внесені в Реєстр з’їздів, 
конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ 
України, які проводитимуться у 2018 р.

У рамках виставки діятиме спеціалізована експозиція «Реа-
білітація», на якій буде представлено реабілітаційне облад-
нання та засоби реабілітації, а також новинки галузі, а також 
експозиція «Медичний туризм» (унікальні методи діагности-
ки, реабілітації та лікування).

На території виставки буде працювати постійно-діючий 
діагностичний центр. В рамках роботи центру та соціального 
проекту «Обстеж свою родинку» учасники та відвідувачі Фо-
руму зможуть пройти обстеження та перевірити своє здоров`я. 

Урочисте відкриття виставки – 17 квітня 2018 року о 10:00 год.
Для відвідування виставки Ви можете зареєструватись на: 

http://www.galexpo.com.ua/galmed/.

17-19 ÊÂ²ÒÍß 2018 ÐÎÊÓ Ó ËÜÂ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÏÀËÀÖ² 
ÌÈÑÒÅÖÒÂ Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß XXIV ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ 

ÔÎÐÓÌ ÒÀ XXIV ÌÅÄÈ×ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ «ÃÀËÌÅÄ»

17 квітня 2018 р. – Науково-практична конференція «Сучасна онкологія в еру скринінгових програм»
17 квітня 2018 р. – Конференція «Що необхідно знати головному лікарю в умовах реформи»
17 квітня 2018 р. – Засідання товариства урологів Львівської області «Актуальні питання урології в розрізі медичної реформи»
17 квітня 2018 р. – Практичний тренінг «Реабілітація при неврологічних захворюваннях»
18 квітня 2018 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації»
18 квітня 2018 р. – Семінар «Дитяча алергологія і пульмонологія в клінічних випадках»
18 квітня 2018 р. – Науково-практична конференція «Шляхи реформування лабораторної медицини»
19 квітня 2018 р. – Науково-практична конференція «Актуальні питання неврології. Сучасні алгоритми діагностики та лікування»
19 квітня 2018 р. – Практичний майстер-клас по новітніх технологіях в галузі реабілітації
19 квітня 2018 р. – Практичний тренінг «Реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату»

Організатор Форуму – львівська виставкова компанія «Гал-
ЕКСПО», яка має практичний 27-річний досвід проведення 
виставкових заходів, як в Україні та за кордоном, так і в Захід-
ному регіоні зокрема. 

Партнер Форуму та медичної виставки «ГалМЕД» Львівсь-
кий національний медичний університет імені Данила Галицького.

Детальніша інформація про захід, учасників та програму 
наукових заходів:

Тел.: (032) 2971369, (067) 6711436
Факс: (032) 2971756
e-mail: nml@galexpo.lviv.ua
Facebook: https://www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum/
www.galexpo.com.ua/galmed/
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Щовесни Україна вшановує пам’ять свого великого 
сина – Тараса Григоровича Шевченка. Його творчий 

доробок, як в літературі, так і в живописі, є, без сумніву, пер-
линою культурної спадщини нашого народу. В кожному ку-
точку України проводяться численні концерти, виставки, пое-
тичні читання, літературні вечори… Долучилась до святку-
вання і Лікарська комісія Наукового товариства Шевченка у 
Львові.

6 березня в Дзеркальній залі палацу Потоцьких пройшло 
святкове спільне засідання Лікарської та Музикознавчої ко-
місій НТШ «Шевченкіана медика 2018» на тему «Симбіоз 
науки і культури: від Шевченка до сьогодення».

Музично-поетичне дійство відбулося у форматі мистецької 
вітальні. Гості мали змогу насолодитись безсмертною поезією 
Кобзаря у виконанні поетеси, Лаурета премії імені Б.-І. Ан-
тонича, Юлії Курташ-Карп, а також чудовими музичними 
виступами заслуженого діяча мистецтв України Олександра 

Козаренка, студентів і аспірантів – 
вихованців Народного артиста 
України Богдана Базиликута. Про 
вплив творчості генія українсько-
го народу на сучасну культуру 
розповів відомий культуролог, по-
літолог, генеральний директор 
Львівської національної галереї 
мистецтв імені Бориса Возниць-
кого, Тарас Возняк.

В сучасних українців, вважає Тарас Степанович, чомусь 
складається не зовсім вірне уявлення про стиль життя генія 
українського народу. На портретах та пам’ятниках його часто 
зображають згорбленим, сумним дідусем. Насправді ж Тарас 
Шевченко був свого часу блискучим модним молодим чоло-
віком, можна сказати «українським денді». Він помер у віці 
сорока семи років, проживши хоч і коротке, проте надзвичай-
но непросте життя і залишивши по собі не лише прекрасні 
творіння, але і чимало нерозкритих таємниць. Як бідний крі-
пак отримав таку блискучу освіту? Чому пан Енгельгардт 
повіз його з собою спочатку до Вільнюса (на той час Вільно), 
де Шевченко продовжує вивчати всі тонкощі образотворчого 
мистецтва, а згодом – до Петербурга? Чому, зрештою, при-
бувши до столиці, кріпак не порається на задньому дворі, як 
це відповідає його статусу, а стає вхожим до вишуканого то-
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вариства тодішньої інтелігенції, представни-
ки якої (члени масонської ложі), згодом і ви-
купили його з кріпацтва? Версій є багато, але 
ми навряд чи зможемо колись дізнатись, яка 
саме є правдивою. 

Також важко пояснити іноземцям, чому 
постать Шевченка стала настільки знаковою 
для українського народу. Про таких, як Тарас 
Григорович, говорять – «Поет мови», «Лю-
дина мови». Його поезія для вуха українця 
звучить немов чарівна музика, зачіпаючи най-
глибші потаємні струни душі. Але іншою 
мовою все це передати неможливо. Абсолют-
но вірний зміст і стиль, але достукатись до 
сокровенних куточків серця чомусь не вихо-
дить. Вірші Шевченка для його співвітчиз-
ників – це магія, незбагненне диво, своє, 
рідне, українське. По аналогії з Петефі – угор-
ці плачуть, слухаючи його твори, і кажуть, що важко уявити 
щось прекрасніше. Перекладіть ці ж поеми іншою мовою – 
виходить непогано, але знову ж таки – без жодного глибин-
ного змісту. Теж саме можна сказати і про поезію Байрона, 
дух якої якнайповніше відчувається лише в англійській мові. 

Донести до чужинців, хто ж такий Шевченко, напевне, 
простіше через його картини, візуальні образи, ілюстрації до 
творів. Вони є універсальними та не потребують перекладу. 
На жаль, Великий Кобзар, як геніальний поет, дещо затінив 
та поступово відтіснив на другий план Шевченка-художника. 
Хоча як живописець він і не випереджав своєї епохи, його 
полотна повністю відповідали віянням дев’ятнадцятого століт-
тя, але мало хто, поглянувши на них, міг залишитись байдужим. 

Також важко переоцінити внесок Шевченка у розвиток 
української мови. Поезія Кобзаря написана доступною, су-
часною мовою, повністю зрозуміла та звична вуху українця 
двадцять першого століття. Проте тут великий поет не був 
першопрохідцем, а опирався на міцний фундамент досвіду 
своїх попередників. Першим твором, написаним сучасною 
українською мовою є безсмертна «Енеїда» Котляревського, 
три частини якої побачили світ в 1798 році. Тобто українська 
мова еволюціонувала значно швидше, ніж, до прикладу, ро-
сійська (в творах Пушкіна) чи польська (в поемах Адама 
Міцкевича).

Тарас Возняк відзначив, що не лише в історії української 
літератури зустрічаються такі як Шевченко талановиті, екс-
пресивні постаті, овіяні таємничою романтикою. Так пізнє 
барокко ніколи не змогло би досягти свого розквіту на заході 
України, якби не скульптури Іоанна Георга Пінзеля. Ніхто не 
знає, звідки на просторах Галичини, фактично на краю циві-
лізованого світу, з’явився геніальний митець. Пошепки пере-
давались історії про заборонену дуель, про нібито вбитого 
вчителя, про нетрадиційну сексуальну орієнтацію, через яку 
молодий чоловік був змушений покинути батьківщину… Вер-
сій знову ж таки багато. Але факти залишаються фактами. 
Жоден тодішній український скульптор не міг похвалитись 
ні таким бездоганним знанням анатомії, ні таким досконалим 
володінням різцем. 

В малярстві таким першопрохідцем був Каземир Малевич, 
в музиці – Дмитро Бортнянський… Продовжувати цей пере-
лік, наголосив Тарас Возняк, можна дуже довго, бо Україна 
завжди була і залишається багатою на таланти, найгеніальні-
шим із яких є Великий Кобзар.

Олена АДАМОВИЧ, 
член Лікарської комісії НТШ

(Закінчення. Початок на стор. 1)
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На черговому засіданні Головної управи у Львові ре-
комендовано до прийняття в члени товариства 6 лі-

карів згідно поданих ними заяв. Розглянуто питання участі 
УЛТ в конкурсних комісіях з призначення директорів кому-
нальних закладів. Рекомендовано д-ра Зоряну Іванків до при-
значенням її директором парку «Знесіння». Обговорено різня 
аспекти участі УЛТ в Медичному форумі, який відбудеться у 
Львові у квітні цього року.
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ванні. Кожен із них 
отримав, окрім гуч-
них оплесків, ще й 
гарні подаруночки. 
Така подія, без сум-

ніву, стала чудовим позитив-
ним стимулом в процесі оду-
жання дітей і, водночас, 
прекрасним уроком їх патріо-
тичного виховання.

Власна інформація 

… І всі мови
Слав’янського люду –
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі…Колись будем
І по-своєму глаголать …

Тарас Шевченко 
«І мертвим, і живим…»

 

Доля України впродовж століть складалася таким чином, 
що мова її народу зазнавала усяких переслідувань, а 

це, знач ною мірою, гальмувало її розвиток та вдосконалення 
в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і в медицині 
(Pyrih, 2013). Навіть в Галичині, яка, усе ж таки, меншою 
мірою піддавалася русифікаторським впливам (Shevelov,1996), 
україн ська мова в медицині далека від досконалості. Тим 
більше у східній Україні дерусифікація медичної мови на-
штовхнуться на низку перешкод. Русифікація української 
термінології розпочалася 1933 року. Впродовж 1933-1935 рр 
на сторінках журналу «Мовознавство», редагованого Н.Кага-
новичем, та й інших періодичних видань, з’явилася низка 
статей, у яких вимагалося замінити українські терміни, що 
відрізняються від російських, російськими термінами і каль-
ками, які б звучали близько до російських. В цей час вилуче-
но, як шкідливі, близько половини українських термінів, з 
медичними включно (Masenko, 2005). Прийнято низку поста-
нов щодо «викорінення націоналістичного коріння на мовно-
му фронті» та «взаємозба гачення мов соціалістичних націй», 
відміни так званого скрипниківського правопису 1928 року 
(Yarema, 1998). Розпочався спланований лінґвоцид, наслідки 
якого вкорінилися і побутують до нашого часу. Власне в ті 
часи «по самі вінця темрявою повні» (Герман Гессе в пере-
кладі Ліни Костенко) з’явилися такі термінологічні покручі, 
як «глотка», замість «горло» (відомо, що дієслова «глотати» 
в українській мові немає) (Мatsiuk, 2004), «завитка», замість 
«слимак» чи «равлик» на позначення частини внутрішнього 
вуха (у Б. Грінченка «завитка»– дівчина, що народила дитину 
поза шлюбом, синонім «покритки») (Hrinchenko, 1908) та ін.

Одним з наслідків зближення мов є візуальна ідентифіка-
ція однакових за зовнішнім виглядом (за написанням) кири-
личних літер української та російської абеток, відтак. опо-
середковане через російську мову, написання і україномовне 
читання ідентичних графічно (за написанням). 

А ми, українці, старанно, літера в літеру, переписуємо з 
російської, анітрохи не турбуючись про те, що деякі кирилич-
ні літери читаються по-українськи цілком інакше, а попереднє 
тверде чи “середнє” (Zakharkiv, 1997) “л” слід пом’якшити 
українським “є”. То ж пропонуємо писати і читати “лєтарґія” 
та “холєцистит”, “колєґа”, “плєврит”, “холєра”. Передаючи ж 
термін-слово “lагуngitis”, слід пом’якшити приголосну “л” 
йотованою голосною “я” – “ляринґіт”. Усе це настільки про-
сте й очевидне, що, здавалось би, не потребує доказів і не 
повинно б викликати будь-яких заперечень з посиланням на 
“мовні традиції, що склалися”...

Є ще багато недоречностей у передаванні на письмі і в 
мовленні латинського поєднання літер “au”, “eu” Чому “авто-
мобіль”, “автомат”, “автореферат” але “аудиторія”. “аудіологія”, 
“аудіометр”, “аутоімунний”? Чому “ейфорія”, а не “евфорія”, 
“еутироз”, а не “евтироз”, бо ж, як слушно наголошують А. Гор-
няткевич та А.Ґудманян (Gudmanyan , 2000; Horniatkevych, 
1997) українській мові “ау” та “оу” вимовляється як дві окремі 
голосні: “наука”, “заупокійний” тощо. Чому, врешті, «лауреат», 
хоча увінчують його вінком з листя шляхетного лавра?

А тепер, щодо найчастіших непорозумінь в галузі медичної 
термінології, одного з найдавніших шарів української лексики.

У авторів медичних статей часто зустрічаються, як рівно-
значні терміни, «жовчний» і «жовчевий». Проте перший тер-
мін “жовчний” більш придатний для окреслення вдачі люди-
ни (“жовчний дідусь”). В ІІ томі Словника Української мови 
70-х років (SUM-2, 1971) це чоловік, який «…любить досаж-
дати, неприємно вражати словами, злостивий». Зрештою, в 
медичних словниках, виданих, як в Галичині, так і в УРСР в 
«дорусифікаційний період» Е. Лукасевичем та В.Ф. Кисільовим 
(за редакцією О.І. Волянського, професорів М.М. Заєвлошина 
та М.М.Семеніва) «vesica fellea» , чи «желчный пузирь» пере-
кладається однозначно як «жовчевий міхур» (Lukasevych, 1926; 
Kysilov, 1928). І, усе ж таки, в сучасних медичних словниках 
подекуди наводяться, як рівнозначні, прикметники «жовчний» 
і «жовчевий».

Подібна ситуація виникає і стосовно прикметників «ще-
лепний» і «щелеповий». Перший відноситься до біологічної 
класифікації («безщелепні», «щелепнороті»), другий – визна-
чає належність того чи іншого анатомічного утворення до 
щелепи (Paleozoolohia).

А ось і ще один «камінь спотикання». Як слід писати: 
«диференціальний діагноз», чи “диференційний”. Перший 
прикметник позначає дію, виконану з допомогою диференціа-
лів («диференціальне числення»), другий – дію (діагностику, 
наприклад), виконану з метою диференціювання, або спря-
мовану на диференціювання.

Викликає суперечки і застосування прикметників «пери-
феричний» та «периферійний». Проте досить заглянути до 
словника української мови сімдесятих років, щоби перекона-
тися, що «периферійним» може бути район, місто, тобто це – 
географічне поняття, а периферичною, скажімо, нервова 
система, кровообіг (SUM-6, 1975).

Тому аж ніяк не можемо згодитися з деякими авторами 
праць з медичної термінології (Oreshko, 2010, Samolysova, 
Nikolaieva, 2005) що це – рівнозначні прикметники. 

Не зайве нагадати, ще про різницю поміж прикметниками 
«бічний» і «боковий», що їх зазвичай використовують, як 
рівнозначні. В другому виданні анатомічного словника 
М.А. Нетлюха (1995) наводяться українські відповідники 
термінів “lateralis” – “бічний” та “collateralis” –“боковий”.

Зовсім неприйнятні в українській мові висловлювання на 
зразок «тони серця прослуховуються з лівої сторони грудної 
клітки». Потрібно писати «з лівого боку», бо українською – 
термін «сторона» вживається в юридичних чи дипломатичних 
документах для позначення, наприклад, суб’єкта угоди, або 
ж в геометрії («рівносторонній трикутник») (Leshchenko et al., 
2017; NTSUM- 4,1999). Також неприпустимо вживати в україн-
ському медичному мовленні термін «область» для позначення 
ділянки тіла, бо ж «область» - адміністративно-географічне 
поняття (NTSUM-3, 1999).

А тепер – коротенько про типові помилки в мовленні і 
публікаціях медиків, які зустрічаємо буквально на кожному 
кроці. «Запрошуємо прийняти участь…» Це – явний росіянізм. 
Українці беруть участь в тому чи іншому заході, а не при-
ймають її (Serbenska, Bilous, 2003).

«Головний біль» – калька від «головная боль». В україн-
ській мові – головний, це те саме, що в російській «главный». 
Отже, слід писати і говорити «біль голови» (Gudmanyan, 2000).

«Хвороба» і «захворювання». Другий термін нібито звучить 
приємніше для вуха, а тому й охоче використовується меди-
ками, скажімо в такому словосполученні «хронічне захворю-
вання». Це вже – цілковита нісенітниця. Бо ж неможливо 
«хронічно захворіти». Згадаймо, що перший іменник – «хво-
роба» походить від дієслова «хворіти», а другий – «захворю-
вання» – від дієслова захворіти, тобто перейти від стану 

здоров’я до стану хвороби. Отже можна писати, чи мовити: 
«Від моменту захворювання минуло 3 дні», але аж ніяк не 
«це хронічне захворювання триває багато місяців (років)». 
Зрештою, в медичній статистиці чітко розділено поняття «за-
хворюваність» (скільки осіб захворіло впродовж року) і «хво-
робливість» (скільки осіб хворіє). А хочете не надто часто 
повторювати термін «хвороба», вживайте «недуга», Обидва 
терміни мають глибоке коріння в українській медичній лек-
сиці ХIV-XVIII століть (Dydyk-Meush, 2008). До речі, хворі-
ють не «якоюсь хворобою», а «на якусь хворобу» (Serbenska, 
Bilous, 2003; Kraievska, 2016).

Анатомічні терміни, що закінчуються на «-видний» («щи-
товида», «персневидний») дефінітивно замінено на «щито-
подібна», «перснеподібний». Проте, там, де це можливо, слід 
надавати перевагу коротшим формам, без цього афікса, а 
саме: «кулястий», «келихувата» (клітина), «гачкуватий» (від-
росток) (Leshchenko et al, 2017, Oreshko, 2010).

«Хірургічне відділення» – явний русизм, бо «відділення» – 
процес відокремлення чогось від чогось. Тут потрібно вжити 
іменник «відділ». Або «відділок» (Hanitkiewych, 1995).

«Хворий поступив» («хворого госпіталізовано»), «час по-
ступлення», «діагноз при поступленні» тощо – російські тер-
міни, а точніше – кальковані витвори радянської канцелярської 
мови. Українською потрібно писати «хворого прийнято до 
лікарні», бо «прийняти», це – «брати кого-небудь в якийсь 
заклад для тимчасового перебування», «діагноз на час прий-
няття» тощо (Leshchenko et al., 2017; Kraievska, 2016). Чи 
«прищепиться» новотвір, вживаний нині в ЗМІ «хворого 
ушпиталено». Сумнівно.

«Протікання хвороби», «заключення спеціаліста» – звісно, 
це – кальки з російської. В першому випадку потрібно писа-
ти «перебіг хвороби», а в другому «висновок спеціаліста»

І, насамкінець, про утворення термінів, що означають за-
палення. Сучасні підручники латинської мови для медиків 
надто стисло і неповно висвітлюють цю проблєму. Найширше, 
мабуть, питання термінотворення висвітлене в підручнику 
тернопільських авторів (Zakaluzhnyi et al., 1999). Отже, суфікс 
“-itis” додається до основи іменника, що позначає орган чи 
тканину. Саме до основи, а не до кореня, чи, тим більше, до 
іменника з суфіксом, бо, в такому разі, виникали б такі тер-
мінологічні потвори,як, “colonitis”, “meningesitis” (в 
множині),чи “meninxitis” (в однині). Основу іменника отри-
муємо, відкидаючи закінчення родового відмінка однини 
(genitivus singularis). Здавалось би, все зрозуміло. А, проте, 
як бути з іменниками четвертої відміни чоловічого роду. Адже 
“sinus” і в родовому відмінку однини – “sinus”. Далеких 
п’ятдесятих років минулого століття мені пояснив цей ви-
няток мій гімназійний, а опісля – інститутський викладач 
латини, автор підручника “Scholae Latinae” сорокових років 
професор (титул гімназійного викладача) Микола Панчук. У 
випадку іменника четвертої відміни чоловічого роду, пояс-
нював професор, потрібно отримувати основу іменника, від-
кидаючи закінчення родового відмінка множини (genitivus 
pluralis). Отже, відкидаємо те, що змінилося в “sinuum”, а 
саме “-um” і виокремлюємо основу іменника “sinu-“, додаємо 
“-itis” і отримуємо термін “sinuitis” – «синуїт», а не, як це 
часто зустрічаємо “sinusitis” – «синусит».

Тож, мабуть, потрібно ширше висвітлити питання термі-
нотворення в сучасних підручниках латинської мови і медич-
ної термінології.

Звичайно ж, корекція правопису чужомовних прізвищ та 
термінів – справа не одного дня. Але ж наші засоби масового 
мовлення повинні якомога скоріше припинити, принаймні, 
бездумне читання чужоземних імен та термінів за посеред-
ництвом російської мови. Автори не претендують на «істину 
в останній інстанції», а закликають до широкої дискусії з 
термінологічних питань, практикованої на сторінках україн-
ських медичних видань в першій чверті минулого століття.

Олександр КІЦЕРА, 
Романа КІЦЕРА

 • Ïðîôåñ³éíà ìåäè÷íà òåðì³íîëîã³ÿ

ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÀ ÌÎÂÀ ÌÅÄÈÊ²Â – ÑÓ×ÀÑÍÈÉ 
ÑÒÀÍ ² ØËßÕÈ ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß

У День поезії, який відзначають 21 березня, у Львівській 
обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» відбувся 

мистецький захід під назвою «Поезія 
про Україну». Його організаторами, 
окрім осередку УЛТ, очолюваного док-
тором Ігорем Ярмолою, були ГО «Тве-
реза Галичина» та Вільна профспілка 
ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» (голова – член 
ГУ УЛТ доктор Василь Штибель). До 
читання поетичних творів було запро-
шено десятки маленьких пацієнтів, 
перебуваючих на стаціонарному ліку-

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÊÎËÈ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Ë²ÊÓª

 • Àêòóàëüíà öèòàòà

«Коли пацієнт хоче віддячити  лікарю гро-
шима приватно, це називається гонорар».

Ірина МИКИЧАК, 
Директор Департаменту охорони здоров’я ЛОДА

 • 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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Медичні знання стародавніх народів були вкрай по-
верхневими. В Біблії до епохи Царств, навіть в Па-

лестині до періоду виходу з неї іудеїв, немає жодної згадки 
про лікарів. Медицина була у віданні жерців, і, певною мірою, 
зберігала зв’язок з магією. Тільки жерці мали право спілку-
ватися з родовим тотемом, який уособлював божество-хра-
нителя племені. Зрозуміло, що у випадках невдалого лікуван-
ня бажаючих звести рахунки з надприродними силами не 
було. Авторитет і влада жерців були абсолютними.

Поступово племена мігрували, вимирали, воювали, і ... об’єд-
нувалися. Це привело з одного боку до многобожества та 
встановлення ієрархії богів, тому що тотем переможця авто-
матично ставав старшим. З іншого боку, при невдалому ліку-
ванні з’явилася реальна можливість зведення рахунків з кон-
курентами шляхом розвінчання можливостей їх божества, а 
заодно, і обслуговуючих його жерців. З історії відомі випадки, 
коли скинутий тотем спалювали, топили, причому нерідко 
разом з його хранителями.

 У ранній період існування рабовласницького суспільства 
лікування також прирівнювалося до дії надприродної сили. 
Недосконалість знань ототожнювали з умислом провідника 
цієї сили, тому існувала абсолютна відповідальність лікаря 
за смерть хворого. Відповідальність багато в чому визначалася 
статусом пацієнта. Якщо за смерть або каліцтво раба зазвичай 
було достатнім компенсувати господареві його вартість, то 
несприятливий результат лікування знатноЇ людини закінчу-
вався покаранням, аж до вигнання або смертної кари. Що, 
загалом-то – одне і те ж.

Навіть якщо взаємини з покійним пацієнтом і його родича-
ми були нормальними, життя лікаря перебувала в небезпеці. 
Лікаря могли поховати разом з пацієнтом, щоб забезпечити 
останнього медичною допомогою в потойбічному світі. Іноді 
таким способом висловлювали повагу і «щиру подяку» лікарю.

У Стародавньому Єгипті традиції лікування складалися 
в тісній взаємодії з медициною Древньої Месопотамії, про 
що свідчать дійшовші до нас медичні трактати. Надалі ці 
трактати дуже вплинули на становлення медицини Древньої 
Греції, що вважається попередницею сучасної наукової меди-
цини. Вперше про існування медичних трактатів у Древньо-
му Єгипті згадується в записі на стіні гробниці Уаш-Птаха – 
головного архітектора пануючої V династії Неферирка-Ра 
(ХХ ст. до н.е.). Найдавніші медичні трактати були написані 
на папірусах. До наших днів вони не збереглися і про їхній 
зміст відомо лише по копіях пізніших періодів. До нас дійшли 
лише треті або четверті компіляції древніх оригіналів.

В даний час відомо про 10 основних папірусів, повністю або 
частково присвячених лікуванню. Найстаріший з них датують 
приблизно 1800 до н.е. До того ж часу відносять і папі руси з 
Ромессеума. У них описані прийоми магічного лікуван ня. 
Найбільш повні відомості про медицину Древнього Єгип ту 
дають два папіруси, датовані приблизно 1550 до н.е., – вели-
кий медичний папірус Г. Еберса і папірус по хірургії Е. Смі-
та. Обидва папіруси, очевидно, написані однією особою і є 
копіями більш древнього трактату. Єгиптологи вважають, що 
цей древній незбережений папірус був складений на початку 
III тисячоліття до н.е обожненим лікарем Имхотепом.

Медична діяльність в стародавньому Єгипті регламенту-
валася суворими вимогами і традиціями. Передача медичних 
знань була тісно пов’язана з навчанням ієрогліфічному письму 
в спеціальних школах при храмах. У цих закладах панувала 
сувора дисципліна і були тілесні покарання. У великих храмах 
міст Саис і Гелиополь існували вищі школи, або «Будинки 
життя». Поряд з медициною в них навчали математиці, архі-
тектурі, ліпленню, астрономії, а також таємницям магічних 
культів і обрядів. «Будинки життя», по суті, були попередни-
ками університетів наступних епох. Освіченої людини, а лікар 
повинен був бути таким, єгиптяни називали «знаючий речі». 
Існував певний обсяг знань, який дозволяв єгиптянам дізна-
ватися «знаючого по знанню його».

До кінця існування Стародавнього Єгипту, в період Ново-
го царства кожен лікар належав до певної колегії жерців. 
Хворі зверталися не безпосередньо до лікаря, а в храм, де їм 
рекомендували лікаря відповідної спеціалізації. Гонорар за 
лікування виплачувався храму, який і утримував лікаря. Авто-
ритет єгипетських лікарів був досить високий. Правителі 
багатьох країн запрошували їх на службу до двору. Геродот 
приводить таке свідчення – «Перський цар Кир II Великий 
просив у фараона Амасіса надіслати йому – ...кращого в ці-
лому Єгипті очного лікаря. Лікарське мистецтво розділене в 
Єгипті таким чином, що кожен лікар виліковує тільки одну 
хворобу. Тому у них повно лікарів: одні лікують очі, інші 
голову, треті зуби, четверті шлунок, п’яті внутрішні хвороби».

Лікарська діяльність у Древньому Єгипті підкорялася су-
ворим нормам, викладеним в «Священній книзі». Якщо ліку-
вання проводили в точній відповідності з цими правилами, 
то лікар нічим не ризикував. Навіть в разі смерті пацієнта, 
лікаря не карали. Порушення «стандартів» «Священної кни-
ги» суворо каралося, включаючи і смертний вирок лікарю. 
Лікарська етика того часу вимагала відкритого повідомлення 
пацієнту передбачуваного результату лікування однією з трьох 
фраз – «Це хвороба, яку я можу вилікувати; це хвороба, яку 
я, можливо, зможу вилікувати; це хвороба, яку я не зможу 
вилікувати».

«Стандарти лікування» характерні і для медицини Старо-
давнього Вавилона. За 228 законами вавілонського царя Хам-

мурапі (близько 2 тис. років до н.е.), позначених на глиняних 
табличках, як – «Справедливі закони, які великий і справед-
ливий цар Хаммурапі встановив на користь і добро слабких, 
хворих, вдів і сиріт», в залежності від результату лікування і 
класової приналежності пацієнта, лікаря карали, аж до смерт-
ної кари. За невдалі операції кара була особливо жорстока. 
«Якщо лікар бронзовим ножем видалить з ока катаракту і цим 
зруйнує око, то йому слід відрізати руку. Якщо внаслідок опе-
рації, виконаної рабу, він помре, лікар повинен повернути 
панові вартість його». Разом з тим, – «... якщо операція ката-
ракти була успішною, то лікар отримував від хворого 10 ше-
келів срібла» (1 шекель = 8,4 г), суму на ті часи величезну 
(річний дохід звичайного працівника). Так що лікар знав, за 
що він ризикував. 

Начала грецької медицини губляться в глибокій давнині 
і, безсумнівно, пов’язані з медициною стародавніх культур 
Сходу: єгипетської, вавілонської та індійської.

 Про крито-микенский період розвитку медицини в Старо-
давній Греції відомо мало. Найбільш древніми вважають по-
еми Гомера «Іліада» і «Одіссея», які є практично єдиними 
джерелами відомостей про давньогрецьку медицину XII-VI ст. 
до н.е. Про медицину класичного періоду історії Греції відо-
мо зі збірки творів давньогрецьких лікарів (близько III ст. до 
н.е.) і великого лікаря античного світу Гіппократа. Деякі відо-
мості про медицину архаїчного і класичного періодів історії 
Греції містяться також в творі Геродота «Історія в дев’яти 
книгах». Медицина епохи еллінізму описана в працях олек-
сандрійських вчених у викладі Галена і Авла Корнелія Цельса. 
Особливістю медицини в стародавній Греції було те, що вона 
спочатку носила світський, а не релігійний характер. Вона 
була вільна від теургії – закликання богів, заклинань і магіч-
них прийомів та грунтувалася на емпірії. Згідно з Гомером в 
грецькому війську лікарі були вже за часів Троянської війни. 
Вони користувалися глибокою повагою. «Варто багатьох людей 
один лікар майстерний: виріже він і стрілу, і рану присипле 
ліками « (Гомер). Відомо, що коли Махаон був поранений 
Парісом, військові дії були припинена, а всі військо прийшло 
в сум’яття тільки від однієї думки, що лікар міг бути убитий.

Розвиток і зміцнення рабовласницького ладу посилило 
позиції релігії. У VI ст. до н.е. з’явилася храмова медицина, 
а лікуванням стали займатися жерці. Однак монополії на ме-
дичну допомогу у храмової медицини не було. У важких випад-
ках жерці часто запрошували на допомогу світських лікарів. 
Жерці суворо стежили за чистотою святилища і його відвіду-
вачів. Згідно з ученням Гіппократа медицина не повинна «про-
тягувати свої руки» до тих, хто вже переможений хворобою, 
тобто богами. Допомогу безнадійно хворим вважали образою 
богів. Смертній людині, навіть наділеній даром лікування, не 
пристало сумніватися в тому, що боги винесли такому хворо-
му смертний вирок. Тому, безнадійно хворим і породіллям 
входити на територію храму не дозволяли. Релігійні правила 
греків не допускали в святилища все нечисте (пов’язане з 
народженням або смертю). Оригінальною була і форма оплати 
за лікування. Хворі повинні були принести в храм зображення 
зцілених частин свого тіла, зроблені з мармуру, срібла або 
золота. При розкопках храму в Епідаврі у великій кількості 
були знайдені мармурові ноги і руки, срібні серця, золоті очі 
і вуха. Світські лікарі в Стародавній Греції практикували в 
містах, військах, служили в цивільних лікарнях, при прави-
телях або ж мандрували (лікарі-періодевти). Одним з періо-
девта деякий час був Гіппократ.

У Стародавній Греції вже простежуються елементи орга-
нізації та громадського контролю медичної справи. В цивіль-
ні лікарні, понад штат на громадських засадах (без оплати), 
могли влаштуватися і лікарі-періодевти, і навіть раби. Вони 
працювали під керівництвом офіційно призначеного громад-
ського лікаря, який здав спеціальні іспити і був затверджений 
адміністрацією міста. За особливі заслуги в роботі лікарі-
раби могли удостоїтися права громадянства, а періодевти – 
честі нагородження золотим вінком. Такі великі почесті були 
віддані Гіппократу і його синові Фессалії.

Медицина була сімейною (клановою) професією. Секрети 
цього мистецтва передавали від батька до сина і ретельно збе-
рігали всередині роду або сім’ї. Така система підготовки лі-
карів отримала назву родинної медичної школи. Пізніше 
рамки сімейних шкіл розширилися: в них за певну плату ста-
ли приймати учнів не членів роду.

Положення лікаря в суспільстві було дуже високим. Еску-
лапа греки взагалі вважали богом. Лікарі були звільнені від 
обов’язків перед державою. Вони могли бути залучені до 
служби державі лише в разі епідемії і на час військових по-
ходів, але тільки за згодою самого лікаря. Про високе стано-
вище лікаря в суспільстві і про глибоку повагу до лікарської 
професії писав Геродот. Доходило до того, що міста Греції 
сперечалися між собою щодо кращих лікарів.

У стародавній Італії аж до II ст. до н.е. обходилися без 
лікарів-професіоналів. Лікування було долею цілителів, які 
поєднували народні засоби з магією і наговорами. Гальмом 
у розвитку медицини в Стародавній Італії був панівний в той 
час аскетичний світогляд Катона, який вважав медицину, особ-
ливо грецьку, виразом «зніженості та розкоші».

При поширенні Римської імперії з’явилися лікарі-раби з 
підкорених територій Греції, Малої Азії, Єгипту. Сформува-
лася навіть своєрідна мода. Кожен заможний римський гро-
мадянин прагнув обзавестися рабом-лікарем, який лікував 

сім’ю свого господаря і його 
родичів. Професійний і куль-
турний рівень таких рабів був 
досить високий. Поступово до 
рабовласників прийшло розу-
міння того, що доходи можна 
отримувати, надаючи лікарю 
право займатися практикою, 
тому рабів-лікарів стали від-
пускати на вільні заробітки. 
Лікар-відпущеник був зобов’язаний безкоштовно лікувати 
свого колишнього власника, його сім’ю, рабів і друзів і відда-
вати йому частину своїх доходів. Юридично лікарі-відпущенни-
ки залишалися залежними від рабовласника, і римське сус-
пільство тривалий час ставився до них з деяким презирством.

В кінці III – початку II ст. до н.е. в столиці Римської імпе-
рії почали з’являтися і вільні лікарі грецького походження. 
Першим грецьким лікарем в місті Римі вважається пелопо-
несець Архагат. Він приїхав до столиці у 219 р до н.е. і був 
тепло зустрінутий городянами. Йому надали право римсько-
го громадянина і виділили державний будинок для приватної 
практики. Початок діяльності приніс Архагату більшої по-
пулярності. Однак незабаром припікання і хірургічні операції, 
які він робив у великій кількості, різко змінили ставлення 
римлян до нього – його прозвали «живодером» і перестали 
до нього звертатися. На цьому перший досвід використання 
емігрантів-лікарів був закінчений.

Минуло декілька століть, перш ніж грецька медицина 
знову отримала визнання в Римі. Важливою віхою в цьому 
відношенні з’явився указ Юлія Цезаря, який в 46 р. до н.е. 
надав почесне право римського громадянства, як приїжджим 
лікарям з Греції, Малої Азії, Єгипту, так і місцевим жителям, 
вивчаючим медицину. Таким чином, в Римській імперії стали 
проявлятися елементи не тільки державної регламентації, а 
й державної підтримки медичної справи. На це було кілька 
причин. Римська армія постійно вела широкі завойовницькі 
війни, що вимагало великої кількості лікарів-професіоналів. 
Кожна когорта, що складалася з 1000 осіб, повинна була мати 
4 лікарів-хірургів. У флоті на кожному військовому кораблі 
було по одному лікарю. У частинах створювалися спеціальні 
санітарні команди з 8-10 міцних молодих воїнів, яких назива-
ли deputati. Верхи на конях за лінією бою вони підбирали 
поранених. За кожного врятованого воїна їм платили золотом.

 Медичне справа розвивалася і в містах. Держава засну-
вала оплачувані посади міських лікарів – архиатрів, які були 
об’єднані в колегію і знаходилися під контролем міської влади 
і центрального уряду. Процедура виборів архиатрів нагаду-
вала суворий іспит, після якого лікар отримував звання «Лікар, 
затверджений державою» (Medicus a Re Publica). Архіатри 
мали постійну платню, але їм дозволялася і приватна прак-
тика. Крім державних установ вони могли працювати при 
об’єднаннях ремісників, в лазнях, театрах і цирках. Так, ви-
датний лікар стародавності Гален, грек за походженням, в 
молодості кілька років працював лікарем в школі рабів-гла-
діаторів в Пергамі, хоча вільному громадянину лікувати рабів 
не пристало. Для рабів були призначені спеціальні лікарні, 
де медичну допомогу здійснювали лікарі-раби. Однак, в біль-
шості випадків рабів не лікували, а відправляли на острів 
Бартоломея і залишали там вмирати. У разі одужання такий 
раб ставав вільним, і, згідно з декретом імператора Клавдія, 
не повинен був повертатися до рабовласникові.

Нерідко лікарів залучали до судової діяльності в якості 
експертів. Наприклад, лікар Антистам брав участь в розслі-
дуванні вбивства Юлія Цезаря.

В обов’язки глави міських архиатрів входило викладання 
медицини в спеціальних школах, які були засновані в Римі, 
Афінах, Олександрії, Антіохії, Беріть та інших містах імперії. 
Закон суворо визначав права і обов’язки учнів. Весь свій час 
вони повинні були віддавати навчанню. Їм заборонялося бра-
ти участь в бенкетах і мати підозрілі знайомства. Порушуючих 
ці правила піддавали тілесному покаранню, а в ряді випадків 
висилали на батьківщину до закінчення навчання. Поряд з 
державними медичними школами в Римській імперії існува-
ла невелика кількість приватних медичних шкіл. Одну з них 
заснував Асклепиад.

Поступово становище лікарів в Римі зміцнилося. Вони 
отримали не тільки великі права, але навіть пільги. Так, під 
час війни лікарі та їхні сини звільнялися від військової повин-
ності. Їх гонорари не обкладалися податками. Подібні приві-
леї залучали в Рим іноземних лікарів, що привело до їх над-
лишку, конкуренції і, в результаті, до вузької спеціалізації. 
Уже до кінця II ст. до н.е. в столиці були зубні і очні лікарі, 
фахівці, які лікували тільки хвороби сечового міхура, або хі-
рурги, які робили тільки одну операцію, наприклад видален-
ням грижі або каменерозсікання. Але поряд із привілеями 
Римське право ввело регламентацію обов’язків лікаря і вста-
новило відповідальність за професійні правопорушення. 
Вперше до лікарської діяльності було застосовано поняття 
«помилка» (закон Аквилія). До помилок відносили і недо-
свідченість, і необережність, і ненадання медичної допомоги, 
причому закон, досить чітко, розмежовував умисні і необе-
режні дії лікарів. Лікарі могли бути притягнуті до відпові-
дальності за умисне вбивство, продаж отрут з метою отруєння, 
за аборт і кастрацію.

В цілому, суспільне становище лікаря в Римі було досить 
стійким. Вони користувалися повагою населення, були мате-
ріально забезпечені та мали значний вплив на суспільне жит-
тя. Але не все було так просто. Чвари усередині лікарських 
спільнот роздирали їх. Саме за часів Римської імперії з’явився 
один з перших з дійшовши до нас прецедентів публічного 
висміювання колег по професії. Відомий Гален вкрай нега-
тивно відгукувався про лікарів, називаючи їх неуками і роз-
бійниками. «Між розбійниками і римськими лікарями немає 
іншої різниці, як тільки та, що перші в горах, а інші в Римі 
творять свої мерзенні вчинки».
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Подаємо увазі наших читачів уривок Із книги професора Олега Боброва «Медицина (звичаї, долі, 
безправність)» лікаря Із багаторічнім стажем, автора низки цікавих публікацій про соціальне по-
ложення вітчизняних медиків. Сьогодні маємо можливість ознайомитись із цікавою розвідкою про 
історичні аспекти правових відносин лікаря та суспільства.
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Здійснити передплату можна у кожному 

відділенні «Укрпошти» 
на будь-який термін. 

Передплатний індекс 30053. 
Матеріали до друку просимо висилати 

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

доценту Зеновію Масному 
(+380502218358).

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

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ
Основним наміренням є молитва 

за пацієнтів, потребуючих зцілення. 
Запрошуються також всі бажаючі, 

незважаючи на конфесійну приналежність. 
Молитовні зібрання відбуваються у перший 

понеділок місяця о 19.00 год. 
і передбачають у своїй програмі:

• коротка духовна наука
• роздуми і молитва в тиші
• молебень біля мощей бл. Миколая Чарнець-

кого (можна подавати імена пацієнтів)

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

9 серпня 2017року  в день святого великомученика Пан-
телеймона вперше відзначено кращих медиків України та 
нагороджено їх  «Орденом Святого Пантелеймона».

“Орден Святого Пантелеймона” – є громадською відзна-
кою за професіоналізм та милосердя, має професійно-фахову 
спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну 
діяльність у галузі охорони здоров’я.

Відзнака присуджується у таких номінаціях: «Найкращий 
лікар»; «Найкращий медичний працівник»; «Новатор охоро-
ни здоров’я»; «За досягнення в Міжнародному співробітництві 
в охороні здоров’я»; «Взірець служіння суспільству»;Відзнака 
для молоді – «Медаль  святого Пантелеймона».

Подаємо  розповідь про  Святого Пантелеймона  за книгою 
«Життя святих», яка  вперше побачила світ 100 років тому.  
Її  автором був отець Ієроніл Якович Луцик (Роман Сурмач) – 
поет, письменник, історик, церковний і громадський  діяч в 
Галичині. Оригінальне видання під назвою «Ілюстроване 
життя святих» було надруковане в друкарні Ставропігійсько-
го інституту у Львові в 1907р. В 2014 році львівське видав-
ництво «Свічадо» видруковало нове дещо скорочене видання  
книги. 

Святий Пантелеймон (”всемилистовий”) називався влас-
тиво Пантелеон (”в усьому лев”),  народився  у Вижинії, в 
місті Нікомідії.  Рік народження невідомий, але відомий  день – 
27 липня (9 серпня). Його батько був поганин, чоловік дуже 
багатий, на ім’я Євсторгій, а мати була християнкою і нази-
валася Євдулія. Саме вона у серці свого маленького сина за-
клала перше зеренце християнської віри, але невдовзі помер-
ла, і Пантелеймон був вихований у поганстві. Батько послав 
його до школи, а потім віддав на навчання лікарській справі 
до славного лікаря Євфросина. Юнак швидко все схоплював, 
і сам імператор Максиміян часто запитував про Пантелеймо-
на, бо хотів його з часом взяти у свій двір.

Та одного разу юнак, ідучи до свого вчителя, зустрів по-
важного, чесного старця на ім’я Єрмалай, що був християн-
ським священиком, одного з небагатьох, що врятувалися від 
переслідувань мучителя Максиміяна. Відтоді юнак часто від-
відував Єрмолая, вони довго розмовляли про Христову віру. 
Він почав довго роздумувати про Христову віру і духом був 

уже християнином. Одного разу він побачив 
мертву дитину, що лежала посеред вулиці, а 
біля неї змія, яка вкусила її. Пантелеймон узяв 
дитину за руку і сказав: ”Іменем Ісуса Христа, 
встань до життя” – і дитина воскресла! Тоді 

він поспішив до Єрмолая і прийняв хрещення.
Батько  довідався про це, дуже занепокоївся, бо боявся, 

щоб про навернення Пантелеймона не стало відомо Імпера-
торові. Хоча син переконав його у правдивості християнської 
віри, однак прийняти хрещення він не хотів. Пантелеймон 
уже закінчив науку і лікував хворих у себе вдома. Якось при-
вели до нього сліпого, якому жоден із лікарів Нікомідії не міг 
уже допомогти. Пантелеймон сказав хворому, що зцілить 
його, і в присутності свого батька промовив до нього: ”Іменем 
Христа Спасителя, нехай твої очі бачать”, і сліпий прозрів. А 
батько святого Пантелеймона прозрів душею і прийняв хре-
щення, та невдовзі після цього помер.

Слава про молодого лікаря, що зцілює сліпих, поширила-
ся усім містом; хворі поспішали до нього, до того ж він не 
брав платні. Весь батьків маєток він роздавав бідним, а сам 
відвідував ув’язнених за віру християн, був для них утішите-
лем у нещасті. Довідалися про нього заздрісники, інші лікарі, 
й донесли імператорові, що Пантелеймон-християнин, а як 
доказ привели оздоровленого сліпця. Імператор запитав того, 
яким чином його вилікував Пантелеймон?

“Іменем Христа Спасителя уздоровив мене”, відповів той. 
“І ти віриш, що Христос уздоровив тебе?” “Вірую” –відповів 
зцілений. Тоді імператор велів його стяти мечем. Коли при-
вели на суд Пантелеймона, той сміливо визнав Христа Спа-
сителя. Тоді імператор віддав святого на найстрашніші муки. 
Тіло його шматували залізними цвяхами і потім кинули у 
котел з розтопленим оловом, після цього прив’язали до ніг 
важкий камінь, кинули у глибоку воду та завдяки Божій до-
помозі, всі ці муки не завдали святому жодної шкоди. Тоді на 
нього випустили диких звірів, а ті лизали йому ноги. Багато 
поган, побачивши це, навернулися до християнства. Один лиш 
імператор, закам’янілий у своїй злості, усе це вважав чарами.

“Чи правда, що тебе навернув до християнства старець 
Єрмалай?” – запитав імператор. ”Правда”, – відповів святий 
Пантелеймон, бо вже знав з Божого об’явлення, що Єрмолай 
також має прийняти вінець мученика. Імператор наказав схо-
пити Єрмолая, але старець сам прийшов, разом зі своїми слу-
жителями Єрмипом і Єрмокрастом. Суд був короткий: вони 
визнали Христа Спасителя, сказали що ніколи його не зре-
чуться, і за це їх тяжко мучили, а під кінець стяли мечем. 

Після них і святий 
Пантелеймон прийняв 
таку смерть.

Коли святого муче-
ника прив’язали до 
дерева, він став уголос 
молитися і своєю молит-
вою зворушив серця 
воїнів, що мали його 
скарати на смерть, – 
так, що вони стали від-
мовлятися це зробити.

І лише тоді, коли 
святий упевних їх, що 
вони є під послухом, 
всі вони з плачем по-
цілували його, а один 
врешті-решт стяв йому 
голову.

Бог прославив свя-
того Пантелеймона 
тим, що тіло його залишилося нетлінним, а мощі мали силу 
зцілювати різні хвороби. Сотні хворих біля його мощей були 
в чудесний спосіб оздоровлені. Згодом мощі святого перене-
сли до Царгорода, а частина їх донині зберігається на горі 
Афон. Святий Пантелеймон прийняв мученицьку смерть 
27 липня 305 року. Пам’ять Пантелеймона здавна почитали 
на Русі. У Богослужіннях його споминається при посвячені 
води, в молитвах над хворими і під час уділення таїнства єлео-
помазання.

Йоан Золотоустий і святий Вернард писали: ”Святі дані 
нам, як учителі і посередники, їм ми можемо сміливо себе 
довірити, бо вони своїм життям вказують нам на справжню 
дорогу, і тому дбаймо про те, щоб жити як жили святі, а ще 
більше дбаймо про те, щоб  умирати так, як вони вмирали, і 
хай кожний стане гідним подиву”.

Чи багато людей сьогодні читають книги про святих? А 
чому вони стали святими? Чому гинули за Христову віру? А 
чому гинуть сьогодні люди? За що? За свою Державу! Від нас 
залежить, якою дорогою ми підемо, і як дійдемо до нашої 
мети! 

Любов ГОЦКО-НЕЙ
Почесний член УЛТ

До уваги членів УЛТ 
та всіх медиків Львівщини!

Комісія юридичного та соціального захисту 
УЛТ у Львові у співпраці з високо кваліфікованими 
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 

ÑÂßÒÈÉ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊ
² Ö²ËÈÒÅËÜ ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍ

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ 
ÑÏ²ÂÏÐÀÖß ÇÀÄËß 
ÇÄÎÐÎÂß Ä²ÒÅÉ

Нещодавно польські спеціалісти разом із львівськими 
колегами виконали три складні оперативні втручання 

з приводу деформацій хребта у дітей. Було застосовано но-
вітні технології, металеві імпланти, які не обмежуватимуть 
надалі ріст хребта і не становлять загрози для спинного мозку. 

Підписано меморандум про співпрацю лікарів із Вроцлава 
з спеціалістами Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Власна інформація

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÄËß ÏÎÐßÒÓÍÊÓ 
ÎÍÊÎÕÂÎÐÈÕ Ä²ÒÅÉ

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 
центр отримав унікальне обладнання – імунохімічний 

аналізатор, який дозволяє визначати у крові онкохворих дітей 
рівень ефективних протиракових медикаментів, які мають 
токсичні властивості. Цей апарат може працювати впродовж 
доби, виконуючи 128 різних аналізів. До цього часу в Украї-
ні такий апарат був лише у київській лікарні ОХМАТДИТ. 
Львівські медики отримали цей апарат завдяки відомим бла-
годійним фондам «Крила надії» з її волонтерами із «Відкри-
тої асоціації організацій, груп та осіб, що працюють з онкох-
ворими дітьми» та «Таблеточки». Вони зібрали величезну 
суму – 3 мільйони 47 тисяч 895 гривень. Долучилася до цієї 
акції і компанія «Київстар», пожертвувавши 1 мільйон гривень 
у рамках власної соціальної ініціативи Sharity (ділитися до-
бром). 

 Про надзвичайну важливість можливості значного по-
кращення якості лікування онкохворих дітей свідчать такі 
цифри: щороку рак знаходять ь приблизно у 1000 дітей, 50% 
яких вдається вилікувати. У 2017 році з обласного бюджету 
на закупівлю медикаментів для таких хворих було виділено 
23 мільйон гривень. Найпростіший та найдешевший варіант 
лікування починається від 300 тисяч гривень. Для оптималь-
ного використання отриманого апарату впродовж року по-
трібно закупити реактиви вартістю 400 тисяч гривень. Зва-
жаючи на їх вартість, виконання одного аналізу коштує 800 
гривень, а такі аналізи впродовж перших 2 діб з початку ста-
ціонарного лікування потрібно проводити кожні 6 годин.

Власна інформація 
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Це було на світанку моєї особистої комп’ютеризації, а 
саме тоді, коли я (геть пізніше, ніж мій син і, тим 

більше, внуки) усвідомив, що комп’ютер може… переклада-
ти. «Під руку» потрапив томик Ґете німецькою мовою, а саме 
“Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragődie”. Я шви-
денько набрав титульну сторінку (сканер ми придбали значно 
пізніше) і замовив переклад з німецької мови на українську. 
І «премудрий» перекладач видав мені такі перли: «Іван Вов-
кохід Гйоте («Ґ» він, звичайно, зігнорував, а «ое» прочитав, 
як російське «йо»): Кулак. Одна трагедія». Тобто, ім’я Воль-
фґанґ він розклав на «вольфа» (вовка) і «ґанґ» (хід). «Фавст» 
(пане коректоре, не виправляйте, саме так має бути) потрак-
тував, як кулак, п’ястук. А неозначений артикль – як числів-
ник. Логічно! А чого ще можна вимагати від «розумної», та 
не дуже, машинерії. Від того часу я, та й деякі мої знайомі, 
стали називати комп’ютерні переклади «кулаками вовкохода».

Далекого 1959 року ніхто з нас і не мріяв про комп’ютери, 
а, тим більше, про комп’ютерні переклади. Але відомий фан-
таст, народжений у Львові, Станіслав Лем вже щось таке пе-
редбачив. Ідеться про фантастичну гумореску «Навала з Аль-
дебарана». Не знаю, чи вона публікувалася українською. 
Скорочений зміст одного з розділів такий.

Два представники розумної раси Альдебарана, що вивча-
ють можливості колонізації планет, прибувають на Землю. 
Щоби порозумітися з гіпотетичними розумними істотами, 
вони використовують «перипатетичний телепат», який має 
зв’язок з «супермозком», розташованим на Альдебарані і мо-
же перекладати як написи, так і усне мовлення 196 тисячами 
мов і діалектів. При зустрічі з п’яним землянином Франеком 
«телепат» перекладає його белькотіння: «Предка чотирино-
гого ссавця жіночої статі піддано дії частини чотириколісно-
го екіпажу з метою здійснення релігійного обряду…» (перек-
лад з польського оригіналу – мій). Насправді Франек лаявся: 
«Вашу сучу матір, дишлом хрещену…» Ось такі витівки 
«перипатетичного телепата», тобто комп’ютерного перекла-
дача. А тепер – від фантастики до дійсності.

Комп’ютерні переклади ви зразу впізнаєте. «Дали залп з 
корабельного знаряддя». «Криївка повідомлялася з будинком 
підземним ходом». Зрозуміло! Статтю писали російською 
мовою, а «перипатетичний телепат», тобто «кулак вовкохода» 
переклав «орудие», як «знаряддя», а «сообщалася», як «по-
відомлялася». «Винаходження для життя». В російському 
оригіналі «Изобретения для жизни». Ну не може ж «мудрий 
компик» вибрати з кількох значень, наведених у словнику, 
належне. Надто багато від нього вимагаєте, пані і панове! 

Ще гірше, коли «кулак вовкохода» перекладає німецькі 
чи англійські тексти з …російськомовного перекладу. Років 
понад п’ять тому я купив своєму внукові український перек-
лад «Собаки Баскервілів» Артура Конан Дойля. «Дідусю, – з 
хитринкою в погляді запитав мій Антосик, – доктор Ватсон, 
він, як Карлсон, лазив по дахах?» Читаю: «Я стояв на килим-
ку перед комином…» Знаходжу оригінальний англомовний 
текст: “I stood upon the hearth-rug…” Ага! Йдеться не про 
комин, а про коминок, або ватран, а докладніше – про килимок 
перед ватраном. Але «перипатетичний телепат» перекладав 
з російського перекладу і «коврик у камина» переклав, як 
«килимок біля комина». Про те, що перекладали з російсько-
го перекладу, свідчить і транслітерація англійського «h» з 
допомогою літери-протезу «х». Тут і «Х’юго» замість Гуґо, і 
«хауз» замість «гавз», і «хол» замість «гол». Пам’ятаю, як 
важко було англомовним передати прізвище «Хрущов» – 
«Khrutchov» писали, бо ж, літера, яка б відповідала нашому 
звукові «х», як і сам звук, в англійській мові відсутні. І на то 
нема ради, як сказав колись незабутній Станіслав Пилипович 
Людкевич.

Тож, вельми смішили наших колег із англомовної діаспо-
ри усі ті «хот-доги» і «секонд-хенди».

Відомий львівський письменник потрапив до Сполучених 
Штатів ще вісімдесятих років. Розмовляючи з представника-
ми української діаспори він сказав, що в Україні дуже люблять 
і шанують американського письменника Хемінгуея. Його по-
просили ще раз повторити прізвище. «Ні, ні!, – дружно від-
повіли «американські українці». – такого письменника в Аме-
риці не було і немає!» Лише згодом з’ясували, що йдеться про 
Гемінґвея. А проте й нині читаємо такі покручі-прізвища, 
імена та іменники, як «Хічкок» (Гічкок), «Херцог» замість 
«Герцоґ», «Магда Хоман» (Маґда Гоман), «Перл Харбор» 
(«Перл Гарбор»), Гуггенхейм (Guggenheim-Ґуґґенгайм), Хі-
ларі (Гіларі), Харпер (Гарпер), Махатма Ганді (Магатма Ґан-
ді), ідальго, іпотека, іподром (гідальґо, гіпотека, гіподром – тут 
оту ненависну «г» зовсім викинули), «махер» («могер»), «хіт» 
(гіт), «хокей» («гокей», англійською «hockey» читається «га-
кі» а в Галичині цю спортивну дисципліну називали «гаківка»). 

Багато сучасних україномовних речників не знають правил 
чергування голосних, то ж чуємо «Антіна» (Антона), «верто-
літів» (вертольотів, а краще «гвинтокрилів»), «королевська 
родина» (королівська). А ще – такі перли, як «Фрейд мав рак 
ньоба» (Фройд мав рак піднебіння), «я з цим зголошуюся» 
(це – калька від «соглашаюсь»). Німецькі умляути чомусь 
читаються, як російське «ё», або «ю» – « Кьольн», «Шрьодер» 
(Кельн, Шредер), а філософський твір Ґете «Jtische und 
poetische Übungen von Goethe» – «Йотіше унд пойотіше юбун-
ген фон Гйоте» (радіо).

Телевізійне інтерв’ю з професором Григорієм Грабовичем: 
професор виразно вимовляє «Геґель». Ведуча вперто виправ-
ляє на «Ґеґель». Професор розповідає про Гарвард, а ведуча 
знову виправляє «Ґарвард». На обличчі професора з’являється 
сардонічна усмішка… Це вже інша крайність – «тикати» оте 
«ґ» де треба і, ще більше, де не треба. На афіші про виставу 
«Гамлета», для прикладу, надрукували «Ґамлет». А ще чуємо 
«ґер» (гер), «ґерцоґ» (герцоґ).

 В радянських школах німецькі слова, імена та прізвища 
чомусь вимовляли за правилами мови «їдиш». Повсюдно чує-
мо і читаємо «Гейне», «Ейнштейн», хоча весь цивілізований 
світ вимовляє німецьке «еі», як «ай», отже правильно «Гайне», 
«Айнштайн». Тим більше, що ні перший, ані другий ніколи 
не публікував своїх творів мовою їдиш. А місто Ляйпциґ аж 
ніяк не слід називати «Лейпцигом».

Ще одна хвороба наших ЗМІ – читання і написання ла-
тинського « l» («ль»), як тверде, непом’якшене «л» (в польській 
мові, щоправда, є і тверде «ł» («л»). Невміння розрізнити на-
писання цих двох літер призводить до того, що, скажімо, 
пана Бельку (Belka) перехрещують на «Бєлку», «Лєх» стає 
«Лехом», пані Ґлєдіс (Gladys) – «Гледис».

Пані журналістка, що побувала у Відні, мабуть читала і 
слухала австрійський варіант німецької мови, але в своїх спо-
гадах вперто переписує з російської: «Маріяхільферштрасе» 
(Маріягільферштрасе), «Рингштрасе» (Рінґштрасе), «Карт-
нерштрасе» (Kärtnerstrasse-Кертнерштрасе), Грабен (Ґрабен), 
і навіть Австрію називає Остеррайх, анітрохи не турбуючись, 
що німецьке «ő» читається, як «е». Я декілька разів побував 
у Відні і ні разу не чув, щоби хтось вітався «Грюс гот!», а 
лише «Ґріс Ґот! (Grűß Gott!)». І така писанина, уявіть собі, 
була опублікована в «Українському Слові»!

Втішає певним прогресом переклад з французької мови 
роману Ромена Ґарі «Обіцяння на світанку». Тут вже читаємо 
і «Фройд» і «де Ґоль», хоча і тут: «клинок» замість «лезо», 
«гріб» в розумінні «труна», «жар» замість «гарячка», «жовч-
ний» (риса характеру) замість «жовчевий» (стосовний до 
жовчі), «літна куртка» замість «летунська», «шлем» замість 

«шолому» і «кінники» замість 
«кіннотників», «шафер» за-
мість «дружби, боярина», 
«стрілок» замість «стрільця», 
«наїздник» замість «вершни-
ка». «воронки» замість «лійок», 
«нашкребли по сусіках» (тре-
ба «засіках»), «падчерка» за-
мість «пасербиця».

 А як зрозуміти ступінь по-
рівняння «найоптимальні-
ший», коли «оптимальний», 
«optimus» значить «найкра-
щий»? «Найнайкращий», чи 
як? А це слово-покруч звучить 
в радіо і на ТБ ледь не кожного 
дня, навіть на радіо «Свобо-
да». Як і «своє день народжен-
ня», хоч «день»-чоловічого роду.

 Що вже говорити про рекламу на телебаченні – склада-
ється враження, що її ніхто ніколи не редагує. І чуємо та ба-
чимо такі перли, як «самий найбільш продаваємий», «благо-
приємний вплив», «приємне рішення» (премлемое решение), 
«співпадіння» (збіг), «текучість» (плинність), «наказати» 
(покарати), «клеймо», «клеймити» (тавро, таврувати) тощо.

А ще, буквально на кожному кроці, чуємо і читаємо «прий-
мати участь» замість українського «брати участь», а російське 
«бежать (от кого-то)» перекладається, як «бігти» (треба – «вті-
кати»), читаємо «головною біллю» (а треба «болем голови», 
бо, по-перше, «біль» – чоловічого роду, а по-друге, якщо є 
«головний біль», то мав би бути «другорядний»), «з’їсти це 
блюдо» (їдять страву, бо «блюдо» українською – «полумисок»). 
«Благоприємний вплив (сприятливий) … зробить вас при-
вабливішою». «Витримка з твору такого-то» (очевидно перек-
ладач вважав, що іменник «выдержка» походить від дієслова 
«держать», а насправді він – похідний від «дёргать» – шар-
пати, рвати, відривати), отже має бути «відривок». «Вне за-
висимости» перекладається як «внезалежності».

А ось – ще свіжі «перли» з інтернету. «Серцеві борошна»… 
ви, напевне, і не здогадаєтеся, що це перекладені «перипате-
тичним телепатом» з російської «сердечные муки». А «супос-
татових поборів»? Здогадалися?- «супостатов поборол». А 
«джерело від шафи»? Саме так, «ключ от шкафа». А вивіска 
крамниці «Жираф»? Що це, родовий відмінок множини? Ні, 
це мав би бути «пан Жирафа», бо ж так по-російськи. Загля-
нули б до словника, але «ліньки». Та ж в українській мові 
жирафа, незалежно від статі, таки «жирафа», як, зрештою, і 
«пан собака» і «пані собака» таки «собака, а не «собак». 

Довідка про медичний препарат в Вікіпедії: «Ліпоєва кис-
лота бере участь в освіті коферменту». Очевидно, в росій-
ському оригіналі було написано «в образовании» і малося на 
увазі «в утворенні». І не знайшлося нікого, хто б виправив 
помилку «перипатетичного телепата».

Читаю україномовну статтю в солідному тижневику. Все, 
наче б то, як слід, але Шекспіра цитують …російською. Ніби 
й не перекладали великого британця і Бажан, і Гулак, і Кочур, 
і Лукаш, і Осьмачка, і Йогансен та інші українські письмен-
ники-перекладачі, «їм же ність числа». Але ж лінь зняти книж-
ку з полиці. 

Дорогі пані та панове філологи, захистіть нашу українську 
пресу від таких перекладів і таких перекладачів. Вимагайте 
коректури комп’ютерних перекладів. Захистіть нашу мову від 
«дикої» транслітерації чужоземних імен та прізвищ. Адже 
вона, українська мова більшою мірою, ніж інші, придатна для 
цього. Вона має і «г» і «ґ» А в якій ще мові польське «szcz», 
чи німецьке «tsch» можна передати однією літерою «щ» чи 
«ч»? До того ж, є у кого повчитися. Але – «ліньки». То ж хай 
перекладає за нас «перипатетичний телепат»?

Олександр Кіцера, професор, дійсний член НТШ, Почес-
ний член УЛТ 

(надруковано в літературно-мистецькому 
журналі «ДЗВІН», №11 за 2017 рік)

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

ÃÀËÈÖÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍßÍÀ ÊÀÑÀ ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ² ÇÄÎÐÎÂ’ß
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

 • Òâîð÷³ñòü íàøèõ  êîëåã

«ÊÓËÀÊ ÂÎÂÊÎÕÎÄÀ», 
ÀÁÎ
ÂÈÒ²ÂÊÈ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎÃÎ ÏÅÐÅÊËÀÄÀ×À
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Шановні керівники фармацевтичних компаній, 
підприємств-виробників медичного та стоматологіч-
ного обладнання, лікувально-діагностичних цент рів, 
лікувальних установ, санаторіїв і навчальних медич-
них закладів!

Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Україн-
ського лікарського товариства у Львові. Це український 
за духом інформаційний продукт, один із небагатьох 
україномовних друкованих органів професійної громад-
ської організації, це дзеркало нашого складного і супереч-
ливого сьогодення, широка трибуна української медичної 
спільноти. Він містить інформацію для лікарів, про ліка-
рів та нашу нелегку працю, про сучасні проблеми ліку-
ваання та профілактики захворювань.

Сьогодні часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» – ЄДИНА 
в Україні газета, яка має понад 100-літню історію, 
пов’язану не лише з поширенням медичних знань, а й з 
культурним та духовним життя українців. На його шпаль-
тах свого часу публікувалися статті провідних медиків-
українців. На його сторінках сьогодні висвітлюються 
величні та нерідко невідомі широкій громаді сторінки 
історії вітчизняної медицини, життєписи її кращих пред-
ставників, які були не лише блискучими професіоналами-
медиками, а насамперед – українськими патріотами, в 

тому числі активними учасниками геройських визвольних 
змагань українського народу.

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

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

 На сторінках «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» ви маєте 
прекрасну можливість інформувати лікарів про новини 

ÏÅÐÅÄÏËÀ×ÓÉÒÅ ÑÂ²É ×ÀÑÎÏÈÑ
«ÍÀÐÎÄÍÅ ÇÄÎÐÎÂ’ß»!

До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

Українське лікарське товариство у Львові разом із Львівською 
міською радою пропонують вам обрати для проведення медичних 
конгресів, з’їздів, конференцій, симпозіумів наше унікальне місто 
Львів – культурну столицю України, місто з багатою архітектурною 
та історичною спадщиною та добре розвинутою інфраструктурою, 
потужний науковий центр, відомий у світі туристичний осередок. 
Вашим партнером у плануванні наступної зустрічі у Львові гото-
ва стати «Агенція з підготовки подій» Львівської міської ради.

Довідки: info@lvivconvention.com.ua 
 та ult1910@gmail.com

фармацевтичного ринку, сприяючи ширшому застосу-
ванню у їхній практиці новітніх медикаментозних засобів, 
розповідати про препарати-аналоги виробництва різних 
вітчизняних та зарубіжних фірм та особливості їх вико-
ристання в залежності від індивідуальних особливостей 
пацієнтів тощо. 

Керівникам медичних установ, медичних центрів, 
санаторіїв пропонуємо висвітлити досвід Вашої устано-
ви та привабливість ВИБОРУ саме ВАШОЇ установи. 
Просимо Вас надавати матеріали, статті, повідомлення, 
які стосуються життя Вашої фірми чи установи. Науков-
ців, викладачів медичних навчальних закладів запро-
шуємо поділитись на шпальтах нашої газети своїми здо-
бутками як в науковій сфері, так і щодо педагогічної 
діяльності та виховної роботи серед студентської молоді. 

Партнерська допомога формується в залежності від 
об’єму матеріалу та кількості газет, які додатково друку-
ються для вас. 

Здійснити передплату можна у кожному відділен-
ні «Укрпошти» на будь-який термін. Передплатний 
індекс 30053. 

Матеріали до друку просимо висилати на адресу 
z.p.masnyj@ukr.net – головному редактору – доценту 
Зеновію Масному (+380502218358).

З повагою, Олег Дуда – Голова УЛТ у Львові.
моб. 067-76-89-648.
Факс: 032 -27 6-97-98

07 – Всесвітній день здоров’я – день 
створення у 1948 році ВООЗ

17 – Всесвітній день лікування гемофілії
18 – День заснування Червоного Хреста
21 – Всесвітній день людей з хворобою 

Дауна
25 – Всесвітній день боротьби із 

малярією
26 – Міжнародний день пам’яті жертв 

радіаційних катастроф та аварій
Відомості про вказані дати  ВУЛТ 

рекомендує поширити серед населення
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• Редакція зберігає за собою право 
скорочення і ре да гування тексту

• Відповідальність за достеменність 
інформації несе автор

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

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

☺Досвідчений хірург вчить молодих лікарів: «Те, що 
операцію можна зробити, ще не значить, що її треба 
роботи!»

☺Всі лікарі помиляються, але не кожен це розуміє!

☺Пацієнт не скаржиться на здоров’я,  але  тішиться, 
що кожен день болить в іншому місці!

☺Тільки гінеколог міняє жінок, як рукавички!

☺Мало мати добрі гени, їх ще треба передати в доб-
рі руки. 

☺Із історії хвороби: Інтерн пише діагноз: «перепої в 
серці»

☺«Яка у вас професія?», - питає чергова сестра прий-
мального відділення, - «Гіпертонік!».

☺В епікризі історії хвороби: «Не дивлячись на ліку-
вання, хворого виписано в доброму стані додому!»

☺Нежить – це сльози душі! (написав студент-поет).

Найкраща хвороба – це геморой: сам не бачиш і дру-
гим не покажеш!

☺Неврит слухового апарату – це коли лікар нічого 
не бачить, а пацієнт – не чує!

☺Лікар, заповнюючи  акт про смерть, у  графі «при-
чина смерті»  написав своє прізвище!

☺Гінеколог до пацієнтки:  Роздягайтеся, я не муж-
чина, я доктор!, 

Пацієнтка:  Який жаль, що Ви не мужчина!

☺Доктор до пацієнта: Роздягайтесь, я буду Вас ди-
витись (оглядати). 

Прошу сказати: зверху до низу, чи знизу до верху.

☺На лекції з анатомії професор показує череп шим-
панзе і пояснює: «Є таких черепів тільки два: один в 
музеї, а другий – в мене».

☺Студент на екзамені по дерматології, на питання 
«Причина венеричних хвороб» відповів: «Це від жінки 
Венери почалися всі хвороби».

☺Шкіру для пластичних операцій беруть від здоро-
вих трупів!

☺На питання – описати хребет (анатомія 1-ий курс) – 
студент відповів: «Це одна кістка, де на одному кінці – 
голова, а на другому – ми сидимо!»

☺Людина напхана хворобами, як медичний довід-
ник!!!

☺– Твій тато такий веселий, весь час усміхається!
– Це йому поставили зубний протез не його розміру!

Надала Любов НЕЙ-ГОЦКО

☺Студент  виписав рецепт  на  однозаразні шприци!

☺Викладач на занятті по кардіології: «Якщо до Вас 
поступив хворий з інфарктом, то потіште його, що він не 
один, інфарктів багато!»

☺Інтерн в історії хвороби, в описі про захворювання 
суглобів, записав: «Недостатність опорно-рухового апа-
рату»

☺В історії хвороби, в епікризі  написано: «Хворий 
від вскриття відмовився»

☺В часописі, в рубриці «оголошення»: «Приймаю 
невиліковних хворих – алкоголіків, наркоманів. Гаранто-
вана секретність!»

☺В поліклініці на  дверях вивіска: «Мед – пункт». 
Приходить чоловік до кабінету і просить продати банку 
меду!

☺Хвороба вибирає слабшого – статистика (цікаво, 
як тих слабих виявляти?)

☺Поставити правильно діагноз – це професіоналізм, 
а лікування проводити можна вже по довідниках, рекла-
мі!

☺Голова болить – значить вона є!

☺У деяких людей на лобі написано: «Дарвін був 
правий!»

☺Пульс – це серце, яке працює на периферії (від-
повідь студента на екзамені)

 • Ç àðõ³âó çàïèñíî¿ êíèæêè...
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