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ÌÅÄÈ×ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ: ???

Верховна Рада України нарешті почала працювати над 
остаточним прийняттям Закону про реформування 

системи охорони здоров’я. Спостерження за цим не дозволяє 
уникнути цілої низки запитань, поява яких засвідчує недос-
коналість проведення вкрай потрібного, без сумніву, рефор-
мування вітчизняної медицини.

Насамперед, кидається у вічі те, що державна влада усу-
ває себе від виконання передбаченого Конституцією свого 
обов’язку забезпечувати здоров’я населення – місцеві бюдже-
ти позбавляються медичної субвенції з державного бюджету. 
Але хіба так можна робити без внесення змін до відповідної 
статті Конституції ?

 Своєрідною мантрою реформаторів є фраза «кошти йти-
муть за пацієнтом», тобто за хворим, який звернеться до лі-
каря. А як бути із ОХОРОНОЮ ЗДОРОВЯ здорових? Адже 
саме такою є назва профільного міністерства. Які кошти і як 
будуть виділятись саме на охорону здоров’я? Чому реформа-
тори навіть не згадують у своїх програмах самого слова «про-
філактика» та «санітарно-просвітницька робота»? Вже тепер 
так зване реформування СЕС «подарувало» все частіші ви-
падки масових отруєнь, сягаючу епідемічного порогу захво-
рюваність на кір і т.д. і т.п.

Якщо вже згадуємо про кошти, то цікаво було би взнати 
на підставі яких розрахунків було визначено спочатку конк-
ретну суму, яка «йтиме за пацієнтом» у розмірі 370 гривень, 
а потім її було змінено в залежності від вікової категорії па-
цієнтів тощо? Адже до тепер не встановлено вартості окремих 
видів медичних послуг. Чому до тепер маємо лише дебати 
відносно медичного страхування, яке в кращому випадку за-
працює через декілька років, а результати його будуть ще 
пізніше? Отже, оплачувати реформовану і все вартіснішу 
медицину будуть покищо хворі із своєї кишені? Чи головним 
для реформаторів є те, що вже визначено розпорядника коштів, 
хоча самі кошти все ще є віртуальними?

На якій підставі для оплати праці лікаря обрано оплату 
згідно із капітаційною ставкою, яка не годиться при нашій ла-
дан дихаючій системі ОЗ та вкрай занедбаній інфраструктурі?

Чому в Україні наші лікарі, яка впродовж віків були елітою 
суспільства, сьогодні затавровані клеймом «корупціонерів», 
упосліджені не лише мізерними зарплатами, а й відсунуті чи 
не на найнижчі щаблі суспільної градації? Хто в цьому заці-
кавлений, адже ні самі медики, ні їх пацієнти не ініціюють 
таку ганьбу? Можливо, що це правоохоронці, яких в державі 
на кожні 100 тисяч населення є в рази більше, ніж медиків, і 
зарплати яких в десятки – сотні раз вищі, ніж у тих, хто стоїть 
на сторожі здоров’я та життя населення?

Первинна медична допомога (а за скеруваннями сімейно-
го лікаря, з яким укладено договір, також і спеціалізована 
допомога) буде безкоштовно надаватиметься лише фігурантам 
укладених договорів. Як бути людям, які періодично впродовж 
року змінюють місце свого перебування, наприклад, будучи 
зареєстрованими у місті, а весну-літо-осінь перебуваючи на 
селі? Чи при 60 % дефіциті лікарів загальної практики ви-
стачить їх для роботи на нових засадах?

Наскільки оправданим і допустимим саме із медичної, а 
не економічної точки зору, є згортання фтизіатричної служби, 
масове переведення хворих на туберкульоз на амбулаторне 
лікування, в той час, коли в Україні вже який рік лютує епі-
демія цієї хвороби, яка забирає все більшу кількість жертв? 
Таких організаційних псевдо реформаторських ляпсусів мож-
на назвати багато.

Чому сучасні очільники системи ОЗ навіть не згадують 
про диспансеризацію населення, його декретні групи? Чи не 
тому, що це походить із системи Семашко, так огульно кри-
тикованої тепер саме під більшовицьким лозунгом «все до 
основи розвалимо, а вже потім…»? Що знають критики про 
позитиви у засадах функціонування цієї системи охорони 
здоров’я? Чи реформа медицини стане аналогом реформи 
судової системи, в результаті якої, на думку фахівців, стару 
систему зруйнували, а чогось путнього нового так і не ство-
рили? 

Øàíîâí³ êîëåãè!
Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî áàæàº âàì 

òà âàøèì ðîäèíàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà ëþäñüêîãî ùàñòÿ. Íåõàé Ãîñïîäíÿ ëþáîâ òà ëàñêà çàâæäè 
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íÿ âñóïåðå÷ âñüîìó, ùî çàâàæàº ðîçáóäîâ³ íàøî¿ äåðæàâè òà â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
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Îñîáëèâ³ â³òàííÿ â³éñüêîâèì ìåäèêàì òà ìåäèêàì-âîëîíòåðàì, ÿê³ äîïîìàãàþòü êóâàòè ïåðå-
ìîãó íàä âîðîãîì, ãåðî¿÷íî ðÿòóþòü çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ ïîðàíåíèì çàõèñíèêàì Óêðà¿íè íà ïîë³ 
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Ñåðäå÷íî â³òàºìî âåòåðàí³â íàøî¿ ãàëóç³, äÿêóþ÷è ¿ì çà ðîêè ¿õ áåçäîãàííî¿ ïðàö³, çà òå, ùî 
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Äîðîã³ Êîëåãè! Íåõàé ó âàñ íå çãàñàº â³ðà òà íàä³ÿ íà ïåðåìîãó Óêðà¿íè ó ñìåðòåëüíîìó äâîáî¿ 
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øî¿ ïðàö³ ³ çàáåçïå÷åííÿ Âàì çàñëóæåíîãî ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó.

²Ç ÑÂßÒÎÌ ÂÀÑ, ÄÎÐÎÃ² ÊÎËÅÃÈ-ÌÅÄÈÊÈ! 

«Ìåäè÷íà ïðîôåñ³ÿ ñàìà ïî ñîá³ ïîâèííà íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðè-
ìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè ³ çà ä³ÿëüí³ñòü îêðåìîãî ë³êàðÿ.»
²ç «Äåêëàðàö³¿ Âñåñâ³òíüî¿ ìåäè÷íî¿ àñîö³àö³¿ ç ïðîôåñ³éíî¿ íåçàëåæíîñò³ òà ñàìîâðÿäóâàííÿ»
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Чому в Україні наші лікарі, яка впродовж віків були 
елітою суспільства, сьогодні затавровані клеймом 
«корупціонерів», упосліджені не лише мізерними зар-
платами, а й відсунуті чи не на найнижчі щаблі сус-
пільної градації? 

(Закінчення на стор. 2)
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Чому весь час твердячи про потребу у зменшенні кількос-
ті ліжко-місць в стаціонарах, водночас хочуть перетворити 
службу «швидкої медичної допомоги» у банальне транспорт-
не підприємство по доставці хворих у стаціонари за участю 
парамедиків? Саме на них в.о. міністра радить перевчити 
кваліфікованих лікарів екстреної допомоги!? Невідкладна 
медична допомога перекладається на плечі сімейного лікаря – 
без транспорту, повноцінного матеріального забезпечення і 
у цілодобовому режимі!?

Верховна Рада розпочала приймати довгожданий та вкрай 
потрібний Закон про трансплантацію, затягнувши це на досить 
тривалий час. Чомусь не згадують про потребу в трансплант-
координаторах, про потребу у гарантованому забезпеченні 
трансплантологічної служби відповідним транспортом тощо. 
Адже, якщо потрібний донор виявиться, наприклад, у Харко-
ві, а очікуючий реципієнт у Львові, як бути з доставкою тран-
сплантанту, чи є для цього гвинтокрили і відповідно навчені 
бригади? Про це в Законі нема ні слова – Закон приймемо, а 
там, як звичайно, «якось воно буде»?... 
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ÌÅÄÈ×ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ: ???
(Закінчення. Початок на стор. 1)

Із соц. мереж

Як відомо, стоматологічна допомога – один з найбільш 
масових видів медичної допомоги, стоматолог посідає 

друге місце після терапевта по відвідуваністю пацієнтами.
Згідно із найновішими статистичними даними 90% україн-

ців мають карієс, у 86-90% діагностують захворювання тканин 
пародонту. До речі, втрата зубів від пародонтиту в 5 разів 
більша, ніж від ускладненого карієсу. Потреба населення в 
протезуванні становить – 75-80%. Отже, щасливчиків, кому 
б не треба було звертатися по допомогу до стоматолога, прак-
тично немає.

Серед вогнепальних поранень наших бійців на сході Украї-
ни 35% припадає на поранення щелепово-лицевої ділянки, 
тому є потреба у розширенні щелепово-лицевої хірургії. До 
того ж збільшилась кількість ускладнень, що потребують 
втручання стоматолога. 95% бійців, демобілізованих із АТО, 
мають потреби в стоматологічному лікуванні. 

Стоматологія дитячого віку, в якому розповсюдженість 
карієсу близько 80%, що в декілька разів більше, ніж в Євро-
пейських країнах. А в забруднених регіонах стоматологічна 
захворюваність перевищує в 1,5-3 рази аналогічні показники 
серед дітей, що проживають в екологічно благополучних ра-
йонах. 

При цьому рівень профілактичної роботи в країні різко 
зменшився, а недешева стоматологічна допомога стала недо-
ступною більшості наших громадян. 

На пам’яті оповідка минулих часів: якщо і під кожним 
кущем поставити стоматологічну установку, то це не вирішить 
проблему карієсу і його ускладнень. Адже успіхи в лікуванні 
стоматологічних захворювань лежать у проведенні потужної 
профілактичної роботи та співпраці з лікарями суміжних спе-
ціальностей.

Водночас стан ротової порожнини є достовірним відоб-
раженням загального здоров’я людини. 

Однак – «Спочатку організація, а вже потім медицина!» 
Це, як не дивно, є суттю діяльності реформаторів нашої ме-
дицини.. Бо, мовляв, попередня система організації медичної 
служби Семашка своє відслужила, деформована і не відпо-
відає сьогоденним українським реаліям. 

Медична реформа – надзвичайно складний процес, сто-
сується кожного громадянина, потребує значного фінансування, 
пов’язана зі станом вітчизняної економіки і політичної ситуа-
ції в країні.

І де ж бути стоматології в цих нових реаліях, в реформі 
медичної галузі,яка вже запущена і на проведення якої дер-
жава виділила 140 мільярдів гривень?

А поки що навіть організатори, керівники медичних за-
кладів, сімейні лікарі, які мають забезпечити функціонування 
первинної ланки надання медичної допомоги, і самі стоматоло-
ги не знають в яких же умовах вони будуть працювати завтра. 

Сімейна медицина – це не тільки медична допомога, вона 
насамперед має бути медичною опікою, скерованою на по-
передження хвороб та їх хронізації. І надається вона на пер-
винній ланці, де 80% хвороб можуть лікуватися. Завдання 
первинної ланки – утвердження здорового способу життя, 
профілактика захворювань.

То як же сімейний лікар обійдеться без стоматолога?
І в ті кошти, відведені державою на кожного пацієнта, за 

здоров’я якого відповідатиме сімейний лікар, «що будуть за 
пацієнтом ходити», стоматологічна допомога не вкладається. 
Чітких роз’яснень з цього питання сьогодні немає. 

Маємо критичну для лікарів та пацієнтів ситуацію ще й 
тому, що за 27 років незалежності змінилося більше 20 Міні-
стрів охорони здоров’я. Послідовності в їхній роботі не було, 
фінансування галузі було недостатнє, ніхто не взяв на себе 
відповідальності чи не зумів адаптувати розвиток медицини 
до тих стрімких змін , що відбувалися в країні.

Не так давно один із попередніх міністрів охорони здоров’я 
обіцяв продовжити життя українців на 5-6 років.

Але сьогодні статистика свідчить: Україна займає 172 кри-
тичне місце по співвідношенню смертності населення до на-
роджуваності, щоденно стає на 500 громадян менше.

І примарним стає сьогодні і новий концепт «80-20», тобто 
окреслена перспектива, що в 80 років життя українців буде 

Про все зростаючі ціни в аптеках говорять всі, але чому 
Уряд вперто відмовчується щодо введення контролю над ці-
нами? Що робиться задля доступності ліків для пересічного 
українця (рівень бідності серед яких сягає 80%!), без яких 
нема ніяких підстав говорити про доступність лікування?

Метою реформування системи охорони здоров’я задекла-
ровано підвищення якості та доступності ( зокрема, цінової!) 
медичної допомоги населенню. Звичайно, що певні організа-
ційні зміни та заходи, як от підписання договорів з лікарями, 
введення електронної документації та електронних рецептів, 
впровадження телемедицини з часом дозволить дещо покра-
щити становище. Але чи є виваженим, хоч якось виправданим 
такий підхід до реформування –«спочатку організація, а вже 
потім лікування»? Чи не варто було б спочатку забезпечити 
лікарні, ФАПи і сільську медицину в цілому вкрай необхідним 
устаткуванням, ліками та розхідними матеріалами, які дадуть 
реальну можливість покращити якість лікування, а вже потім 
комп’ютерами? Адже хронічно не вистачає коштів на елемен-
тарне – перев’язочні матеріали, постіль, харчування хворих, 
практично все стаціонарний хворий повинен купувати або 
приносити з собою – чи про це не відають у високих кабіне-
тах, де на «ура» сприймають «прогресивне» та «економічно 
обґрунтоване» реформування?

Врешті, не можна на задати вже викликаюче оскому за-
питання: «Чому така важлива галузь, якою є охорона здоров’я, 
вже стільки часу всупереч законодавству немає свого очіль-
ника, а не в.о.?». Хоча, хіба в контексті вище наведених за-
питань таке запитання не видається риторичним? 

Чи розуміє влада, що така ситуація в системі охорони 
здоров’я і таке її реформування, яке не узгоджується із реаль-
ністю, загрожує життю мільйонів українців та національній  
безпеці  України? Можливо, що ця загроза є навіть значно 
більшою, ніж корупція та путінська агресія…  

Зеновій МАСНИЙ

 • Àêòóàëüíî !
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мати в порожнині роту 20 здорових зубів. Це було б індика-
тором його загального задовільного здоров’я. 

Новітня медична реформа запущена до виконання з 1 квіт-
ня 2018 року. Зміни у вітчизняній системі охорони здоров’я 
є вкрає необхідні.

Проведення реформи – це відповідальність Президента, 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони 
здоров’я, їхньої узгодженої відповідальної роботи. 

Але без підтримки «знизу» є загроза, що реформа в.о. 
Міністра ОЗ У. Супрун перетвориться на соціальний експе-
римент, адже сьогодні на дуже багато питань ні населення, ні 
медики не мають чіткої відповіді. 

Тому таким актуальним для стоматологічної спільноти, а 
це майже 20 тисяч лікарів, було засідання «круглого столу» 
на тему «Напрямки розвитку системи організації стоматоло-
гічної допомоги в Україні», яке було організоване 13 квітня 
2018 р. Комітетом з питань охорони здоров’я Верховної Ради 
України. Відкривали засідання Голова Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат 
України Ольга Богомолець. Такого широкого представництва 
стоматологічної спільноти та зацікавлених в її розвитку пред-
ставників влади, громадських організацій та ЗМІ в новітній 
історії стоматології ще не було!

Зібралися, щоб обговорити нагальні проблеми, якою буде 
програма розвитку назавтра. Головним завданням всі висту-
паючі бачили в можливості надання якісної, доступної, про-
філактично спрямованої стоматологічної допомоги населенню.

А ще – не зруйнувати, а зберегти матеріальну базу, кадро-
вий потенціал, надання стоматологічної допомоги в сільській 
місцевості; актуальні питання визначення галузевого стан-
дарту стоматологічної допомоги в існуючому правовому про-
сторі та в перспективі; питання медичної освіти і безперерв-
ного професійного розвитку лікаря; партнерство комунальної 
та приватної медицини. Бло наголошено, що навіть для такої 
надважливої групи населення якою є діти – золотий фонд 
нації, не визначено гарантованого державного рівня надання 
стоматологічної допомоги. Це яскраво засвідчує, що держав-
ної політики в наданні стоматологічних послуг населенню в 
Україні немає. 

Що вже говорити про становище із профілактикою стома-
тологічних захворювань. Сьогодні на прийомі у терапевта-
стоматолога тільки 5% відвідувань стосуються профілактич-
них заходів, а все інше – лікування стоматологічних захво-
рювань. Тому визначено пріоритетну тему наступного з’їзду 
стоматологів, що відбудеться в жовтні цього року – «Профі-
лактика стоматологічних захворювань».

Розуміючи, що переживаємо переломний момент в історії 
медицини, особливо жвавим було обговорення теми само-
врядування в стоматології та місце стоматолога в первинній 
ланці надання медичної допомоги. Ці питання об’єднують 
всіх медиків в одну спільноту. 

Пам’ятаємо, що на 1-му національному українському сто-
матологічному конгресі, що відбувся в вересні 2011 року, 
основна доповідь була у співавторстві Президента Асоціації 
стоматологів України (АСУ) професора Олексія Павленка із 
Президентом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) 
Олегом Мусієм. Вона стосувалася впровадження лікарського 
самоврядування, що міняло систему управління галуззю. В 
листопаді 2015 року АСУ взяла участь в створенні Національ-
ної Лікарської Ради, яка об’єднувала ВУЛТ та фахові лікарські 
асоціації й товариства, що створювало платформу для впро-
вадження лікарського самоврядування, об’єднувало всіх лі-
карів на благо здоров’я народу України.

В листопаді 2017 року Президент АСУ професор Ірина 
Мазур за дорученням правління ВУЛТ гідно презентувала 
українських лікарів в найповажніших лікарських об’єднаннях 
Європи: СРМЕ (Постійний комітет післядипломної освіти ЄС) 
і ЕUMS (Європейський союз медичних працівників). Тепер 
лікарі України – члени Європейської спільноти, про це 25 лис-
топада 2017 року в Брюсселі відбулося голосування в Євро-
парламенті. Це дає нові можливості співпраці та майданчик 
для інтелектуальної та професійної інтеграції. І якщо нас не 

чує влада, то можемо 
звернутися до СРМЕ, 
членом якої є ВУЛТ, 
щодо інформування 
Європейської медичної 
спільноти про ситуа-
цію з реформування 
системи ОЗ в Україні.

В жовтні 2017 року 
на 4-му Національному 
Українському Стомато-
логічному Конгресі 
проводилася дискусій-
на панель «Професійні 
та правові аспекти ді-
яльності лікарів-стома-
тологів». Одне з клю-
чових питань – обгово-
рення участі лікарів-
стоматологів в новій 
медичній реформі, а також механізм впровадження лікарсько-
го самоврядування. Прийнято рішення про створення трьох-
палатної Національної Лікарської Ради. Це узгоджувало по-
зицію асоціацій стоматологів, сімейних лікарів та вузьких 
спеціалістів, і об’єднувало всіх медиків в одну структуру, з 
рівними правами, дало можливість збалансувати інтереси і 
унеможливити узурпацію впливу на прийняття рішень. Це 
стало підтримкою зареєстрованого в Верховній раді законо-
проекту України «Про лікарське самоврядування» №8250 від 
06.04.2018 р., узгодженого і підписаного більшістю членів 
профільного комітету з питань охорони здоров’я та іншими 
депутатами Верховної Ради.

Уперше в нашій країні проект Закону про лікарське само-
врядування було обговорено в далекому вже квітні 2005 року 
на спільному засіданні Великої Ради Всеукраїнського Лікар-
ського Товариства (ВУЛТ) та ініціативної робочої групи Гро-
мадської Ради при Міністерстві охорони здоров’я України. 

Україна сьогодення в державній політиці повинна орієн-
туватися на європейські цінності, де добре живеться і лікарям, 
і пацієнти задоволені. 

Задля інтересів пацієнта будується система охорони здо-
ров’я європейської якості. І важливий крок в цьому напрям-
ку – запровадження самоврядування.

З метою зміни ставлення держави до професії лікаря та 
запровадження європейських принципів щодо управління в 
системі охорони здоров’я ВУЛТ підготував проект Закону 
України «Про лікарське самоврядування». Цей законопроект 
багаторазово обговорювався на з’їздах ВУЛТ, конгресах 
СФУЛТ, інших зібраннях медичної громадськості, парламент-
ських слуханнях, обговорювався з закордонними фахівцями 
в галузі лікарського самоврядування. Кілька разів доопрацьо-
вувався і реєструвався в Верховній Раді (березень 2006 р., 
вересень 2006 р., грудень 2008 р, березень 2014 р, грудень 
2016 р.). Але до Сесійної зали українського парламенту так і 
не потрапив. Після довготривалих узгоджень 20 березня 2018 р. 
законопроект О.С. Мусія був відкликаний щоб надати спіль-
ний узгоджений варіант. І ось нарешті чільні депутати – ме-
дики досягли згоди. 6 квітня 2018 р. був зареєстрований у 
Верховній Раді спільний законопроект №8250.

Цей законопроект вистражданий, обговорений на різних 
рівнях лікарською спільнотою протягом більше як 10 років, 
в ньому враховано досвід самоврядування наших європейських 
колег. В його впровадженні зацікавлені і лікарі і пацієнти.

Цим законом передається ряд повноважень МОЗ органі-
зованій лікарській спільноті.

Десятирічне гальмування розгляду законопроекту про 
лікарське самоврядування засвідчує небажання владних струк-
тур віддавати владу в медицині лікарській спільноті. Але без 
дієвого лікарського самоврядування й створення широкого 
представництва асоціацій лікарів, куди б входили представ-
ники всіх медичних спеціальностей не відбудеться докорінних 
позитивних змін в системі охорони здоров’я.

Так що «справу треба далі рухати». Медицина поза по-
літикою, але медики – в ній!

Світлана МУШАК 
лікар-стоматолог,заслужений лікар України, 

член Правління ВУЛТ
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Головам осередків СФУЛТ та ВУЛТ
Керівникам фахових лікарських товариств

Ректорам вищих медичних навчальних закладів 
і закладів післядипломної освіти

Керівникам науково-дослідних установ і закладів охорони здоров’я
Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних,

Київської міської державних адміністрацій
Лікарям України і Світу

 • Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü

2162
медичні сестри припадають на 100 тисяч населення 
у Фінляндії. В Україні 1 медична сестра припадає на 
20-25 хворих.

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè
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З метою підвищення професійного рівня медичних пра-
цівників, відповідальних за організацію та проведен-

ня санітарно-профілактичних та протиепідемічних заходів у 
закладах охорони здоров’я, 21 травня в управлінні охорони 
здоров’я Львівської міської ради відбулась науково-практич-
на конференція. 87 медичних сестер мали змогу прослухати 
лекції щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій 
наукового працівника Інституту епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України, керівника 
Проекту «Сан-Експерт» Оксани Циганчук, а також експерта 
в галузі санепідбезпеки Юлії Стась. Водночас присутні обмі-
нялись думками та подискутували щодо почутого на лекціях.

«Жодна лікарня світу не може повністю позбутися внут-
рішньолікарняних інфекцій, але такі інфекції можна контро-
лювати і враховувати їх особливості. Стратегічним завданням 
охорони здоров’я є забезпечення високої якості медичної до-
помоги та створення безпечного середовища перебування в 
медичних закладах для пацієнтів і персоналу», – наголосив 
начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

При безсумнівних успіхах в галузі лікувально-діагнос-
тичних технологій, наявності широкого спектру антибіотиків 
та дезінфекційних засобів проблема внутрішньолікарняних 
(госпітальних) інфекцій залишається в сучасних умовах од-
нією з найбільш гострих, набуваючи все більшого медичного 
та соціального значення. Відповідно до результатів спеціальних 
програм ВООЗ з епідеміологічного нагляду за внутрішньолі-
карняними інфекціями встановлено, що ці інфекції вражають 
в середньому 8,4% пацієнтів. Встановлено, що найбільший 
ризик виникнення внутрішньолікарняних інфекцій існує у 
пацієнтів відділень реанімації та інтенсивної терапії, хірур-
гічних, урологічних, неонатологічних, опікових, травматоло-
гічних відділень, тобто там, де концентруються хворі із де-
фіцитом імунної системи, які зазнають значної кількості 
інвазивних втручань. Найбільш уразливими є діти віком до 
1 року (13,5%) та особи, старші за 64 роки (12%).

Саме тому такі заходи як наша конференція є дуже по-
трібними і важливими», – вважає головний позаштатний спе-
ціаліст управління охорони здоров’я ЛМР з епідеміології 
Олена Боваровська.

На конференції були детально опрацьовані такі питання 
як особливості прояву та профілактики внутрішньолікарняних 
інфекцій в різних типах закладів охорони здоров’я; сучасні 
підходи до проведення дезінфекції та стерилізації в закладах 
охорони здоров’я; захист пацієнтів та медичного персоналу 
від госпітальних інфекцій.

На завершення конференції проведено тестування слуха-
чів, результати якого виявили проблемні питання, що потре-
бують подальшого вдосконалення. Тому заплановано провес-
ти наступну конференцію в червні 2018 для головних лікарів 
закладів охорони здоров’я, їх заступників, завідувачів хірур-
гічних, урологічних, неонатологічних, опікових, травматоло-
гічних відділень та відділень реанімації і інтенсивної терапії.

Прес-служба УОЗ ЛМР 

Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ ÏÐÀÖÞ 
ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÑÅÑÒÅÐ

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у справу збереження здоров’я 

населення та з нагоди Всесвітнього дня медичних сестер на-
городжено Почесною грамотою Львівської облдержадміні-
страції: Людмилу Лєбєдєву – головну медсестру КЗ ЛОР 
«Львівський протитуберкульозний диспансер», Галину МИ-
ХАНІВ – заступника головного лікаря з медсестринства КЗ 
ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад», Ма-
рію ЛЕСЬКІВ – головну медсестру Перемишлянської ЦРЛ, 
Ірину ТОМЧУК – головну медсестру Червоноградської ЦМЛ. 

Оголошено Подяку голови Львівської облдержадміністра-
ції: Любомирі БОРОДАЙ - старшій медсестрі хірургічного 
відділення Миколаївської КЦРЛ, Зоряні ВОРОПАЙ – медсе-
стрі ендоскопічного кабінету клініки хірургії Військово-ме-
дичного клінічного центру Львова Західного регіонального 
управління Державної прикордонної служби України, пра-
порщику Руслані КОНЧАК – старшій медсестрі поліклінічно-
го відділення з денним стаціонаром ВМКЦ Львова Західного 
регіонального управління ДПС України, Любові САВЧУК – 
старшій медсестрі центральної стерилізаційної КЗ ЛОР «Львів-
ський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих 
ім. Ю.Липи», Ользі ТУРКО – старшій медсестрі травматоло-
гічного відділення Новояворівської районної лікарні №1, 
Оксані ХОЛОДЗЬОН – головній медсестрі комунальної 5-ї 
міської клінічної поліклініки Львова.

ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É ÄÅÍÜ 
ÌÅËÀÍÎÌÈ Ó ËÜÂÎÂ²

Наприкінці квітня цього року в Україні відбулися 
заходи з нагоди Всеукраїнського Дня меланоми (в 

рамках Всесвітнього Дня меланоми). Захід проведено під 
патронатом кафедри дерматології та венерології ЛНМУ 
ім. Данила Галицького та клінічних баз КЗ ЛОР «Львівський 
обласний шкірно-венерологічний диспансер та медичний 
центр «Інтерсоно – Медікавер».

Всього було оглянуто 451 пацієнта на предмет виявлення 
меланоми та інших онкозахворювань шкіри. 

Серед оглянутих діагностовано та підтверджено (скеро-
вано в онкодиспансер) 4 випадки меланоми, 1 випадок раку 
шкіри та у 8 осіб виявлено інші злоякісні утвори шкіри. Було 
скеровано на дообстеження 27 оглянутих.

Власна інформація

ÊÅÐ²ÂÍÈÊ²Â Ë²ÊÓÂÀËÜÍÈÕ 
ÇÀÊËÀÄ²Â ÎÁÐÀÍÎ ÍÀ 
ÊÎÍÊÓÐÑÍ²É ÎÑÍÎÂ²

Львівська обласна рада від минулого року впровадила 
нове положення про призначення керівників кому-

нальних закладів. Оголошують конкурси і керівників обирає 
конкурсна комісія, а потім кандидатури обговорюють на сесії 
обласної ради і там депутати визначаються щодо претендентів. 
Впродовж останніх двох місяців таким чином було обра но та 
затверджено десять кандидатів на посаду генеральних дирек-
торів і директорів закладів охорони здоров’я Львівщини. 

Вельмишановні Колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХVІI Конґресу Світової Федерації Українських 

Лікарських Товариств, який відбудеться 20–23 вересня 2018 року в місті Тернополі на 
базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНҐРЕСУ
1. Українські лікарські товариства у світі: реалії та перспективи розвитку.
2. Професійна автономія і професійна відповідальність лікарів. Безперервний професійний 

розвиток і освіта.
3. Зміни в охороні здоров’я в Україні: (і) реформування первинної та вторинної ланок 

надання медичної допомоги в Україні; (іі) громадське здоров’я; (ііі) фінансування, перспек-
тиви запровадження національного медичного страхування; (іv) медична освіта, управління 
і самоврядування в охороні здоров’я, ліцензування, сертифікація, акредитація тощо 

4. Реабілітація і медико-соціальні проблеми, мультидисциплінарний підхід: пост травматичні 
стани (бойова і побутова травма), адаптація учасників військових дій

5. Наукові здобутки та інноваційні технології в медицині (за спеціальностями): діагнос-
тика, лікування, профілактика, наукові дослідження і стандарти (додаток 2, субтитли а–ь).

Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ

Вибір варіанту участі і реєстрація здійснюються самостійно шляхом он-лайн реєстрації за 
посиланням https://goo.gl/forms/M0qOBp9oexJw0H9N2 (бажано) або е-листом на vultof@gmail.com

Реєстраційний внесок в сумі 250 грн. при сплаті до 30 червня 2018 року і в сумі 300 грн. 
з 01 липня 2018 року дає право участі у всіх наукових заходах і церемонії відкриття Конґресу, 
отримання програми Конгресу, сертифікатів учасника Конґресу та наукових симпозіумів.

Членам ВУЛТ і студентам-медикам надається знижка 20 %. 
Оплата реєстраційного внеску здійснюється на той же рахунок, що й оплата друку тез: 

№26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736
У графі призначення платежу вказується: Реєстраційний внесок за прізвище та ім’я 
Рекомендується оплату друку і реєстраційного внеску робити окремими платіжками. При 

оплаті одним платежем слід давати детальне формулювання, яка частина суми є реєстраційним 
внеском, яка є оплатою за друк.

Усі зареєстровані лікарі, які сплатили реєстраційний внесок, отримають сертифікати учасника. 
Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі в Конґресі як за рівнем науко-

вої активності, так і за часом участі, і дає право на відвідування всіх наукових і сателітних 
заходів Конґресу, в тому числі церемонії урочистого відкриття. 

Бронювання місць та оплата проживання в готелях, транспортні витрати, оплата участі в 
дружній вечері, додаткових матеріалів З’їзду та інших видань, заходів соціальної програми 
(екскурсії, відвідування театру тощо) здійснюються самостійно.

Додаток 2
ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ ХVІІ КОНҐРЕСУ СФУЛТ

Тези доповідей і статті з проґрамних питань, оформлені з дотриманням вимог, що наве-
дені у додатку 2, надсилаються на е-адресу vultof@gmail.com 

Публікація тез доповідей платна. Вартість публікації одних тез доповіді (до 1600 зна-
ків) –190 грн. У випадку збільшення обсягу (понад 1600 знаків) публікація можлива у разі 
доплати по 100 гривень за кожну додаткову сторінку (до 1600 знаків).

За бажання автора опублікувати повний текст статті, оплата видруку статті здійснюється 
в розмірі 150 грн, за кожну сторінку обсягом 2000 знаків, за умови її схвалення Науковим 
комітетом Конґресу.

Оплата здійснюється на рахунок: №26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, 
ЄДРПОУ 20071736. В графі призначення платежу вказується: 

Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез.
Особливі умови друку наукових матеріалів учасників симпозіумів оголошуються додат-

ково після затвердження Науковим Комітетом. Оплату можна здійснити платіжним доручен-
ням, банківською картою, через платіжний термінал Приватбанку або іншого банку, поштовим 
переказом.

До друку приймаються тези, що надійшли після попередньої оплати і реєстрації. 
Кінцевий термін подачі матеріалів – 30 червня 2018 p. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І СТАТЕЙ
Мова публікації – українська, англійська
Формат друку: «Word for Windows», шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтер-

вал – 1,0; без ручних перенесень; аркуш А4 (210х297 мм), поля: з усіх боків – по 20 мм.
Стандартний об’єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має 

перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). При перевищенні кількості знаків 
тези друкуються за умови доплати додатково 100 грн за кожну сторінку (до 1600 знаків), що 
перевищує зазначений обсяг.

Структура тез: а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом); 
б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється); 
в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур); 
г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані).
У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2, 3, 4. 
До цифри 5 додається буква (а–ь) у відповідності з цим переліком:

а) акушерство та ґінеколоґія;
б) педіатрія;
в) кардіолоґія, ревматолоґія;
г) пульмонолоґія, фтизіатрія;
ґ) ґастроентеролоґія;
д) нефролоґія, уролоґія;
е) невролоґія, нейрохірурґія та психіат-
рія;

є) ендокринолоґія;
ж) імунолоґія, алерголо ґія;
з) оториноларинґолоґія;
и) офтальмолоґія;
і) інфекційні хвороби, СНІД, вірусоло-
ґія, епідеміолоґія;

ї) дерматовенеролоґія;
й) психолоґія, психотерапія, сексопато-
лоґія, нарколоґія;

к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтен-
сивна терапія;

л) хірурґія, трансплантолоґія, імпланто-
лоґія, косметолоґія;

м) травматолоґія та ортопедія; 
н) онколоґія; гематолоґія;

о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія;
п) рентгенолоґія, радіолоґія;
р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія, 
токсиколоґія;

с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, 
дієтолоґія;

т) спортивна, військова, космічна медицини;
у) геронтолоґія, профпатолоґія;
ф) курортолоґія, реабілітація і фізіотерапія;
х) санолоґія, гіґієна, лабораторна діаґнос-
тика;

ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, мікро-
біолоґія;

ч) судова медицина, патанатомія, патогіс-
толоґія;

ш) нетрадиційні методи діаґностики і 
лікування;

щ) ґенетика, демоґрафія;
ю) управління і орґанізація охорони 
здоров’я, медична освіта;

я) історія медицини, лікарське називництво 
(медична термінолоґія);

ь) інші галузі медицини.
Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором. Редакція та Орґ-

комітет не несуть відповідальності за помилки авторів.
У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публікуються.
Для гарантованого включення публікації до книги матеріалів Конгресу здійсніть електрон-

ну реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/M0qOBp9oexJw0H9N2

ПОДОРОЖУЙ ТА НАВЧАЙСЯ З ЛІКАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ
приєднуйся до делегації товариства на Пре-Конґрес СФУЛТ, який відбудеться 

20-24 серпня 2018 року в МЮНХЕНІ і зустрічі з австрійськими колегами 
(детальніша інформація згодом на websitewww.sfult.org)
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Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!
Читай свою газету 

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

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 30053

 • Àêòóàëüíî!

ÑÈÐÅÍÀ
Бульвар Шевченка... Тиснява автівок
І “майбахи», і “лінкольни», і “Jeep”
Ось мільярдер, повія ось без брівок
І в голубе одягнений нардеп.
Злодійське кодло суне пити-їсти
У ресторани, в заміські дома...
А у Гостомелі * чека вантаж із грифом «триста»,
Але «швидких» нема, нема й нема!
Кричить сирена посеред столиці,
На це крутелик жоден не зважа.
Лиш поглядають злісно випещені лиця -
«Швидка» їм, бачте, їхать заважа.
Поранені в боях за Україну
Згасають, не діждавшись лікарів...
Дорогу ж бо, як мову солов’їну,
Затисли дружно сучі лихварі!!!
Cирени зойк, мов крик про допомогу - 
Щоб швидше встигнули, щоби домчали! 
Ми летимо і молимося Богу,
Щоби «трьохсоті» «двохсотими» не стали …

Олександр МИХАЙЛЮТА
(8.05.2018).

*Гостомель – летовище під Києвом, куди авіація доставляє з 
поля бою поранених («300») та тіла полеглих («200»)

Що таке ювілей і як ми повинні ставитися до його 
святкування? Ніби й нема з чого тішитися – людина 

стала на рік чи десятиліття старшою. Але цей день можна 
розглядати як певний історичний чи психологічний рубіж, на 
якому варто зупинити свою увагу, подумати над тим, як про-
жито минулі роки, що зроблено та що ще потрібно зробити у 
своєму житті..

Шістдесят років це і багато, і не дуже. Є ще час для пла-
нування і є досвід минулих років. Особливо, коли це стосується 
людини небуденної, працелюбної, якій є чим похвалитися. 
Саме таким є наш ювіляр – Ярослав Шпарик.

Народився Ярослав 4 червня 1958 року у Львові в інте-
лігентній родині, що в подальшому проживала у Стрию. Його 
батько Василь – інженер, учасник Другої світової війни, про 
враження від якої він написав цікаву книгу «Друга світова 
війна: Спогади і погляди фронтовика» (2013 р.).

Очевидно, що саме із рідної хати йде традиція схильності 
до друкованого слова, яку розвинув і збагатив Ярослав Ва-
сильович. Він закінчив з золотою медаллю Стрийську середню 
школу №10, до речі ту, у якій вчився сучасний Патріарх УГКЦ 
Блаженіший Святослав (Шевчук). Однак, вступ на лікувальний 
факультет Львівського медичного інституту супроводжувався 
значними проблемами. Закінчив його з відзнакою у 1981 році.

Ще в студентські роки запізнався зі смаком наукових 
досліджень, був членом Наукового студентського товариства 
і вже тоді вибрав онкологію, як ниву, на якій працюватиме 
все життя. Ще у студентські роки (літо 1980 р.) була опуб-
лікована перша наукова робота у головному тоді радянському 
профільному журналі «Вопросы онкологии» – огляд літератури 
про природні клітини кіллери (згодом це стало темою кан-
дидатської дисертації, а нині – однією з центральних проблем 
механізму дії протипухлинного імунітету). Але стежка в науку 
не була простою – був період від 1982 до 1986 року – час 
роботи на Волині, в невеличкому селищі Мізоч Здолбунівського 
району, де завідував терапевтичним відділом. Вільний час 
використовував для роботи з науковою літературою. Тоді ним 
було опубліковано ще кілька оглядів літератури у центральних 
онкологічних журналах СРСР (згодом за ці публікації отримав 
чималу матеріальну винагороду від Фонду Сороса). Щоб не 
потонути у провінційній трясовині, досліджував життя і 
діяльність лауреатів премії Нобля, на цю тему опублікував 
кілька науково-популярних статей («Химия и жизнь», «Наука 
і суспільство», «Спутник Дайджест» та ін.). Схильність до 
історичних пошуків зберіг на все життя, про що свідчать його 
книги «Рак: Переможці і жертви» (2008), «Медицина у Святому 
Письмі» (2018). 

Тільки у 1986 р. – за 4 роки після закінчення інституту, 
здійснилася юнацька мрія Ярослава і він став членом кафедри 
онкології Львівського медичного інституту. Праця над 
літературою дала можливість опублікувати чимало оглядів 
літератури з різних проблем медикаментозної терапії раку у 
центральних журналах тодішнього СРСР.

Тут захистив кандидатську дисертацію, досліджуючи роль 
т.зв. «природних кіллерів» у процесі канцерогенезу та їх вплив 
на лікування злоякісних пухлин. Результат його досліджень 
був опублікований в монографії «Иммунологические меха-
низмы естественной противоопухолевой резистентности», що 
була видана у 1991 р. під патронатом Академії наук України. 
У 1994 році отримує звання доцента.

Вже тоді він визначився у виборі вузької професії – 
хіміотерапії, ставши завідувачем відділення хіміотерапії у 
Львівському обласному клінічному онкологічному диспансері. 
Саме завдяки наполегливості та працездатності Ярослава 
Васильовича цей відділ, що був на положенні «гидкого 
каченяти», мігруючи територіально по різних установах 
(лікарня позалегеневого туберкульозу, обласна клінічна 
лікарня) перетворився на один з основних клінічних відділів 
онкологічного центру і змахнувши «лебединими крилами» 
вийшов на всеукраїнську, і не тільки, орбіту.

Працюючи лікарем-практиком, він ні на хвилину не за-
лишав перо науковця-дослідника. «Nulla dei sine linea» стало 
девізом його життя – понад 500 наукових публікацій, 20 книг 
(монографії, підручники, довідники). У своїх публікаціях 
Ярослав Васильович звертається як до студентів (він співав-
тор і співредактор другого-четвертого видань першого україно-
мовного підручника з фаху «Онкологія» – Львів, Київ 1998, 
2004, 2007 рр.), до колег лікарів-практиків (добре відомі в 
Україні довідники і посібники), так і до широкої громадськос-
ті («Що Ви повинні знати про пухлини грудної залози», Львів, 
1997), а також наукової громади України, Європи і світу (по-
над 50 публікацій у провідних наукових журналах – Lancet, 
Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology, European Journal 
Cancer, British Journal Cancer, Annals of Oncology, Oncologist та ін.).

Ярослав Шпарик ще у 1996 р. став першим! в Україні 
дійсним членом одного з найавторитетніших у світі Аме-
риканського товариства клінічної онкології (ASCO). Крім 
того, він є членом кількох інших професійних товариств. Ре-
зультати своїх клінічних досліджень вчений широко пред-
ставляв на десятках наукових конференціях у Західній Євро-
пі і США. Від 1998 року – член Ротарі- клубу «Львів-Leopolis».

Зацікавлення Ярослава 
Васильовича виходять за межі 
фахової медицини – він зна-
вець мистецтва, любитель му-
зики, дослідник філософських 
і морально-етичних проблем. 
Він активний член громадян-
ського суспільства, хоч від уча-
сті в будь-якій політичній пар-
тії утримався. Приклався у 
великій групі лікарів до віднов-
лення роботи УЛТ у Львові. У 
перші роки сучасного періо ду 
часопису «Народне здо ров’я» 
був головним редактором і заступником головного редактора.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
21.07.2017 р. № 834 включений до групи експертів МОЗ Украї-
ни за напрямом «Онкологія». У квітні 2018 р. нагороджений 
відзнакою Національної Академії наук України «Web of Science 
Award», як четвертий серед українських науковців усіх на-
прямків у номінації «Високоцитований дослідник» («Highly 
cited researcher») за 2008-2017 роки.

Ярослав Васильович прекрасний лектор, регулярно ви-
ступає на наукових конференціях в різних містах України, де 
інформує колег про найновіші досягнення в онкології. Слід 
особливо відзначити його вміння навіть у професійних ви-
ступах перед колегами висловити свою чітку громадянську і 
патріотичну позицію.

Тож, хто такий Ярослав Шпарик – лікар, медик-науковець, 
історик, мистецтвознавець чи релігієзнавець. Він просто ін-
телігент високого класу, яких тепер мало, людина – щедро 
обдарована талантом.

Його колеги і друзі вітають Ярослава Васильовича з його 
60-річним ювілеєм, бажають міцного здоров’я і великих успі-
хів в його благородній праці.

БОРИС БІЛИНСЬКИЙ – професор, 
Почесний член УЛТ.

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ КОЛЕГО!
З нагоди Вашого 60-річчя Українське лікарське товариство 

у Львові щиро вітає Вас та бажає Вам міцного здоров’я, сил 
та наснаги для здійснення всіх задумів і сподівань, щоб Ваш 
неоціненний професійний досвід надалі плідно служив Украї-
ні, розбудові нашої медицини, зміцненню здоров’я українців.

На незбагненному цім світі,
Де на долоні все як є,
Вам день народження привітно
Сьогодні руку подає.
Хай Господь шле Вам добро та щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А ясні дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

 • Â³òàºìî ³ç þâ³ëåºì!

ËÞÄÈÍÀ, ßÊÀ ÙÅÄÐÎ ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÀ ÒÀËÀÍÒÎÌ 
Äî 60-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ßðîñëàâà Øïàðèêà

Фізичний стан нації перетнув критичну межу і щороку 
погіршується. Неувага до фізичного виховання дітей 

та молоді невдовзі приведе до потреби у створенні все більшої 
кількості лікувальних установ, чого не витримав би бюджет 
не лише України, а й багатьох заможних держав. Ніяких якіс-
них змін в українській освіті не відбудеться, якщо школа на 
змінить кардинально свого відношення до здоров’я школярів 
та студентів, бо якщо його нема, то говорити про успішне 
навчання – порожня і беззмістовна розмова. Гіподинамія, га-
джетоманія провадять до того, що енергопотенціал дитячого 
організму катастрофічно падає. У нас виросло покоління ма-
сово хворе на інтернет-залежність. ЮНІСЕФ звітує про інтер-
нет-залежність серед 81% дітей, а комп’ютерна ігроманія є є 
у майже 50% підлітків. Зростає кількість самогубств – у по-
рівнянні з 2007 роком дівчачих утричі, а хлоп’ячих вдвічі. 
Проблема дітей стала вкрай небезпечною проблемою людства. 
На жаль, в Україні запобіганню цій проблемі та її вирішення 
не приділяють належної уваги 

Українські школи нині закінчують практично здоровими 
лише біля 5 відсотків дітей. 80 відсоткам випускників вищих 
навчальних закладів можна разом із дипломом видавати по-
свідчення інвалідів ііі групи. Знаменитий педагог Василь 
Сухомлинський наголошував: «Я не боюсь ще й ще раз пов-
торяти: турбота про здоров’я школяра та студента – це най-
важливіше у праці вчителя».

Існуюча в Україні система фізкультури як в школі, та і у 
вишах повністю збанкрутувала. Основна причина – це без-
дарна політика влади в цій галузі. Хоча існує Указ Президен-
та України про національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова актив-
ність – здоровий спосіб життя – здорова нація», реальних 
результатів його виконання, на жаль, не бачимо.

Основним завданням державної політики в сфері фізич-
ного виховання молоді повинна бути оздоровча фізкультура, 
а не спорт. Проблема в тому, що робота шкіл і вишів, як пра-
вило, оцінюється за результатами виступів їх спортивних 
команд, а рівень здоров’я основної маси учнів та студентів 
нікого не цікавить.

Григорій РУДЕНКО
вчитель фізичного виховання

 • Àêòóàëüíî!

ÇÄÎÁÓÂ ÎÑÂ²ÒÓ – ÍÀÁÓÂ ÕÂÎÐÎÁ...
До редакції «НЗ» звернувся із листом викладач фізичного виховання Григорій Руденко – знаний громадський 
активіст, відомий пропагандист здорового способу життя, насамперед – фізичної культури. Він надав цілу 
низку цікавих матеріалів, присвячених проблемі збереження здоров’я, особливо серед підростаючого поко-
ління, шляхом оптимізації фізичного виховання дітей та молоді. Подаємо деякі із його роздумів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №42/2016
Про національну стратегію з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
З метою створення сприятливих умов для зміцнення 

здоpов’я громадян як найвищої соціальної цінності, забез-
печення реалізації права особи на оздоpовчу рухову активність 
постановляю:

1. Схвалити національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова актив-
ність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати розроблення 
із залученням представників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, інститутів громадянського сус-
пільства, провідних вітчизняних вчених і міжнародних екс-
пертів та затвердження щороку до 1 липня плану заходів на 
наступний рік щодо реалізації Національної стратегії з оздо-
ровчої активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», підго-
товку оприлюднення щороку до 15 лютого звіту про виконан-
ня такого плану заходів за попередній рік, а також передба-
чати під час розроблення проектів законів про Державний 
бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні на фі-
нансування виконання планів заходів.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям 
за участю органів місцевого самоврядування забезпечувати роз-
роблення та затвердження в місячний строк після затвердження

Кабінетом Міністрів плану заходів щодо реалізації На-
ціональної стратегії з оздоровчої активності в Україні на пе-
ріод до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб жит-
тя – здорова нація», регіональних планів заходів на наступний 
рік з реалізації зазначеної Національної стратегії, підготовку 
та оприлюднення до 15 січня звіту про виконання відповідних 
регіональних планів заходів за попередній рік.

Здійснювати на відповідній території належну роботу із 
забезпечення оздоровчої рухової активності.

Передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти на 
виконання рекомендованих заходів з реалізації Національної 
стратегії  з оздоровчої активності в Україні на період до 
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здо-
рова нація» та забезпечувати їх належне фінансування.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Петро ПОРОШЕНКО

9 лютого 2016 року

 • Àêòóàëüíà öèòàòà
«Уряд обрав найнеефективнішу модель ме-

дицини… Медицина стає найменш доступною 
для людей, у яких немає грошей на спів оплату 
за дороговартісні послуги».

Ольга Богомолець
Народний депутат України, голова Комітету 

ВРУ з питань охорони здоров’я
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 • Àêòóàëüíî!

«FACT OR FICTION 
#1: ÂÀÊÖÈÍÀÖ²ß»

За сприяння Українського Лікарського Товариства Ав-
стралії Студентське наукове товариство Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого 21 травня організувало лекцію-дискусію присвячену 
дуже актуальній темі - “Fact or Fiction #1: Вакцинація». Осно-
вною метою даної акції було обговорення проблем та міфів 
стосовно вакцинації в Україні, які турбують кожного пацієн-
та. Попри те, що лекція відбувалась у вільний від навчання 
час, студентство проявило масову зацікавленість та взяло 
активну участь у обговореннях питань.

Першою частиною заходу була пізнавальна презентація, 
яку підготувала лікар-епідеміолог Львівської обласної клініч-
ної лікарні, головний позаштатний спеціаліст Департаменту 
ОЗ ЛОДА Наталія Тімко. 

В подальшому захід перейшов у насичену та інформатив-
ну дискусію, адже піднімались такі акуальні питання як на-
явність альтернатив щодо вакцинації; вакцинування людей з 
хронічними захворюваннями; побічні ефекти вакцин; сте-
реотипи щодо країн-виробників вакцин тощо.

Присутні обґрунтовано розвінчали суспільні міфи щодо 
вакцинації, зробили правильні висновки та поповнили свій 
багаж знань цікавою та вкрай важливою інформацією. Адже, 
як правильно зазначила запрошений експерт, «лікар, який не 
може переконати себе в важливості вакцинації, ніколи не пе-
реконає в цьому свого пацієнта».

Христина ФІЛЕВИЧ 
член Ради СНТ ЛНМУ1

Вже так склалось у житті, що одні професії опоетизо-
вані, а інші вважаються приземленими, прозаїчними. 

До таких на думку багатьох належить і професія зубного тех-
ніка. Хоча вони разом із своїми колегами-стоматологами по-

вертають людям красу, дару-
ють можливість мати гарну 
посмішку і навіть забезпечен-
ню хорошої дикції у пацієнтів. 
Щоб виготовляти естетичні 
зубні протези потрібно мати 
деякий творчий хист. У героя 
нашої розповіді – львівського 
зубного техніка Олега Дени-
совця творчого хисту вистачає 
і на створення художніх ше-
деврів на полотні, дереві, склі 
та керамічній плитці і, що особ-
ливо цікаво, навіть на… зуб-
них керамічних коронках.

Знаю Олега з того часу, коли він ще був дошкільником і 
його найулюбленішим заняттям було малювання. Любов до 
творчості Олег перейняв від мами – чарівної пані Оксани, 

Богдан Білінчук належить до тих щедро обдарованих 
талантом особистостей, в особі яких органічно по-

єдналися як вміння професіонала-медика, так і митця. 
Він народився 28 червня 1948 року в селі Трійця на Гу-

цульщині. Дитинство провів у рідних Карпатах, де побут і 
традиції гуцулів позначилися на його характері та мистецькій 
діяльності. Він виріс у сім’ї репресованих, що також вплину-
ло на подальше його життя та кар’єру. Середню освіту здобув 
у Бурштинській середній школі Івано-Франківській області. 
1975 року закінчив лікувальний факультет Івано-Франківсько-
го медичного інституту. На роботу був скерований у Челя-
бінськ, куди поїхав із сестрою, також хірургом. У 40-х роках 
саме туди було виселено їх батьків.

Потяг до мистецтва відчував ще з дитинства, школі, а зго-
дом і в інституті оформляв стінгазети. Перші спроби скульп-

турної пластики Б. Білінчука зробив, ще перебуваючи на 
Уралі і відтоді ним живе. Через три роки повернувся до Украї-
ни, вступив на навчання до клінічної ординатури на кафедрі 
шпитальної хірургії Львівського медичного інституту. Після 
закінчення навчання скерований на роботу у Львівську клі-
нічну лікарню швидкої медичної допомоги, де працює до 
сьогодні. Має вищу кваліфікаційну категорію як хірург. 

Незважаючи на складну роботу хірурга, чергування та 
операції як вдень, так і вночі, увесь вільний час присвячує 
мистецтву, у якому має змогу виявити свій талант спостері-
гача, філософа, гумориста і життєлюба. Він живе мистецтвом, 
яке для нього давно вийшло за межі захоплення. За словами 
доктора-митця «мистецтво, як і хірургія, потребує великої 
самовіддачі. Тут не можна схалтурити, недопрацювати, бо 
ціна помилки висить над тобою дамокловим мечем».

Професійної художньої освіти Білінчук 
не здобував, тож перші роботи давались 
нелегко. Бракувало умов, технічних нави-
ків, здобував знання самотужки, радився з 
митцями. Але, як наголошує колега Білін-
чук, «для того, щоби розвинути талант, пот-
рібно лише озброї тись любов’ю до своєї 
праці і бажанням щось творити». Упродовж 
більш ніж 40 років доктор Білінчук створив 
майже дві сотні скульптур. Митець знай-
шов себе у малій формі станкової пласти-
ки, працює у жанрі гротеску – комедійно-
го зображення з добрими намірами, який 
тонко передає характер людини, її риси 
поведінки, емоції і переживання. Так, зок-
рема, з’явилась композиція «На операції» – 
дружній шарж на друзів-хірургів. 
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В одному із своїх численних інтерв’ю доктор Богдан Бі-
лінчук відзначив, що «митці завжди зображали своїх сучас-
ників – художників, акторів, князів і правителів. Таким чином 
відбувається фіксація часу, епохи. Мені видається це надзви-
чайно важливим. Потрібно зображати те, що ти бачиш та від-
чуваєш сьогодні, тут і зараз».

Окрім скульптури, він захоплюється малярством та літе-
ратурною творчістю – є членом Спілки художників України, 
автором біля 100 малярських робіт і декількох книжок, зок-
рема, “Ключі” (1994 р.) та “Черевички” (1996 р.). Його робо-
ти виставлялись на більш ніж 50 виставках, в тому числі 
всеукраїнських та міжнародних, мав декілька персональних 
виставок у Львові та Києві.

Скульптурні твори доктора Б. Білінчука мають у своїй 
колекції Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Валерій Пусто-
войтенко, Хілларі Клінтон, інші відомі особистості, поважні 
колекціонери з Києва, Москви, Австралії. Він автор скуль-
птурної композиції “Український вулик” і “Баден-Баден”.

Голова осередку УЛТ Львівської клінічної лікарні швидкої 
медичної допомоги д-р Олег Білоруський відзначив, що «ми 
пишаємося тим, що між нашими членами УЛТ є не тільки 
прекрасні хірурги, а й люди з великим мистецьким талантом, 
які дарують промінь сонця посеред нашої сірої буденщини». 

Зеновій МАСНИЙ

Українське лікарське товариство у Львові сердечно вітає 
Вас, вельмишановний Колего, із 70-річним ювілеєм. Щиро 
бажаємо Вам Господньої ласки на многії та благії літа в міц-
ному здоров’ї та з незгасною творчою наснагою для жертов-
ної праці в медицині та у творенні прекрасного.

Хай дороги Ваші стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, мов струна.
Хай добро завжди приходить в хату,
Як приходить кожен рік весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Квітнуть Вам, немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято
І Господь дарує много літ.

добре знаної в мистецьких 
колах Львова, яка в свій час 
очолю вала Мистецький фонд 
Митрополита Андрея Шеп-
тицького.

До вибору своєї професії Олега привів випадок – граючи 
у футбол, зламав коронку зуба та потім був вражений тим, як 
зубний технік виготовив для нього гарну штучну коронку

Розповідаючи про своє захоплення малюванням, Олег від-
значає, що захопившись творенням нової картини, буває, що 
й не спить до ранку. «Коли в мене народився син – згадує 
Олег, – і доводилось вставати до нього серед ночі, то часом 
вже й не лягав – зупиняв мольберт з ескізом нової картини». 
До речі, Денисовець  –молодший – Андрій вже став лікарем.

До творчості надихають митця філософські роздуми про 
життя, поезія та молитва, пісні. Говорить, що особливе на-
тхнення відчуває в часі посту, коли очищається душа і саме 
тоді у нього з’являється стільки ідей, що «вистачає на цілий 
рік!» й іноді по дві картини створює впродовж дня. Доволі 
часто зображає ангелів, також малює ікони. Якось після по-
чутої в церкві проповіді про верблюда та вушко голки, ство-
рив цікаву картину: пройшовши крізь вушко, верблюд може 
стати людиною. А ще надихає його Шевченкова поезія, вірші 
сучасників, народні пісні. Є навіть картина за сюжетом пісні 
«Пливе кача» – реквієму героїв Небесної сотні. Особливо по-
трібно зазначити, що всі герої його картин неодмінно одяг-
нуті у вишиванки!

Ексклюзивним в творах 
Олега Денисовця нерідко стає 
матеріал, на якому він творить 
свої картини. Це і паркан на 
маминому дворі, який він роз-
малював петриківським розпи-
сом, це і гутне скло ручної робо-
ти, це і виготовлені ним зубні 
керамічні коронки. На коронках 
малює видумані ним сюжети 
або ж виконує їх за ескізами за-
мовників. Згадує, що одна па-
цієнтка замовила портрет свого 
улюбленого песика, та найчас-
тіше на коронках зоб ражає зна-
ки зодіаку або ієрогліфи. 

У 2017 році Олег Денисо-
вець мав персональну виставку 
у Львівському музеї етнографії та художнього промислу, яка 
зацікавила багатьох поціновувачів його оригінальної твор-
чості. Має пропозиції до проведення нових персональних 
виставок.

Про Олега Денисовця з упевненістю можна сказати, що 
його творча душа красою сповнена.

Віриться, що в цієї талановитої людини попереду ще ве-
ликі здобутки. 

Зеновій МАСНИЙ 
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ÊÎËÈ ÄÓØÀ ÊÐÀÑÎÞ ÑÏÎÂÍÅÍÀ

25-27 квітня відбулась чергова – вже 79-а, загальноунівер-
ситетська наукова конференція студентів та молодих вчених 
Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького. В часі її проведення значну увагу було 
приділено майстер-класам з невідкладної медичної допомоги. 
Наймасштабнішим заходом конференції за участю близько 
200 осіб був майстер-клас «Медичні рятувальні дії під час 
терористичного акту з великою кількістю потерпілих». Він 
був організований студентами Вищої школи стратегічного 
планування із польського міста Домброва-Гурнича. Метою 
заходу було пояснення та наочний показ алгоритму дій під 
час терористичного акту. Допомогли у його проведенні Голо-
вне управління ДСНС Львова та Центр надання екстреної 
медичної допомоги. Учасники зуміли продемонструвати зла-
годжену роботу студентів-медиків та інших служб у прове-
денні рятувальних дій в надзвичайних умовах.

 Крім того, польські колеги організували майстер-класи 
на актуальні та життєво важливі в теперішній час теми: «Екст-
рена медична допомога мотоциклісту при політравмі з ви-
користанням підручних засобів», «BLS із застосуванням зо-
внішнього автоматичного електродефібрилятора», «Реаніма-
ція новонародженого» , «Advanced Cardio Life Support».

Студенти вчилися робити серцево-легеневу реанімацію на 
манекенах, застосовуючи сучасні портативні дефібрилятори.

Відбулися також й інші майстер-класи, зокрема «Одно- та 
двоетапна дентальна імплантація»,»Базові навички лапарос-
копії», «Діагностика захворювань пародонту. Основні прин-
ципи роботи ергономічними інструментами».

Не можна обминути і ще одну цікаву «родзинку» цього-
річного студентського наукового форуму – «порцію натхнен-
ня» із США. Йдеться про skype-лекцію «Від Вотсона і Кріка 
до МРТ», в якій було висвітлено сучасні основи біомедичної 
інженерії.

Таким чином, учасники наукового форуму отримали сут-
тєві знання із надзвичайно важливих сьогодні практичних 
проблем медицини, які доповнять почерпнуте під час навчання.

Данило ТУРКЕВИЧ, голова СНТ, 
Вікторія-Анна БОЙКО, член Ради СНТ ЛНМУ  
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Ë²ÊÀÐß Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ ÇÀ 
ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у розвиток літератури та з 

нагоди 15-річчя Всеукраїнського об’єднання «Письменники 
Бойківщини» його голову, лікаря-терапевта, алерголога вищої 
кваліфікаційної категорії Самбірської центральної районної 
лікарні ЛЮБОВ РУДАВСЬКУ-ВОВК нагороджено Почесною 
грамотою Львівської обласної державної адміністрації.

Вітаємо шановну Колегу та щиро бажаємо нових здобут-
ків у творчості та професійній роботі!
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Вживання алкогольних напоїв було відоме нашим пред-
кам, але вони вживали слабі напої власного виробни-

цтва такі як квас, пиво. Міцні вина привозили з Греції, Угор-
щини, хоча вони були доступні для вживання лише вельможам. 
У 15 ст. люди навчились гнати горілку: пияцтво почало по-
ширюватись Європою. Але для широких верств нашого за-
кріпаченого, бідного люду вживання міцних напоїв було не 
можливе та й пани дбали щоб їх кріпаки були тверезі, добре 
працювали тому й берегли їх перед пияцтвом.

У 1782 р. ситуація змінилась після знесення кріпацтва в 
Австро-Угорщині кріпаки стали вільними громадянами, а за 
отриманий шматок землі мусіли відробляти панщину. Україн-
ські селяни Східної Галичини не були приготовані до цього, 
всі вельможі, бояри й майже всі вільні люди були ополячені, 
а українцями залишились тільки закріпачені селяни і робіт-
ники та нижче духовенство, яке було мало освічене, а вище – 
майже ополячене. Звільнений з кріпацтва народ був темний 
і не скористався з набутої волі для освіти своєї та своїх дітей, 
боротьби за свої громадянські та політичні права. Натомість 
почав пити алкогольні напої та палити тютюн.

Братства тверезості засновані митрополитом М. Левиць-
ким належать до перших в Європі, перед тим схожі товариства 
були організовані у Шотландії – 1826 р, у Швеції – 1826 р. 
Ірландії – 1838 р., на Шльонську – 1840 р, Норвегії – 1850 р.

Багато людей розуміли яким нещастям, моральним і ма-
теріальним для нашого народу є пияцтво і як з ним боротись. 
Їхнім провідником став Львівський митрополит Йосиф Семб-
ратович. 1874 р. він видав до всіх українських священників 
два «Посланія»: «О достоїнстві чоловіка» – де описав, яким 
горем для нашого народу є пияцтво та закликав всіх освічених 
українців, а перш за все священників, згуртуватись до боротьби 
з ним. «О брацтвах тверезости» – закликає священників до 
закладання при церквах братств тверезості, для згуртування 
й підтримки тверезих та для боротьби з пияцтвом. Всі свідомі, 
освічені українці поширюють словом і ділом тверезість. Очо-
лює цю роботу священство, а саме: отці Василь Залозецький, 
Йосиф Кобринський, Ілля Мардирович, Йосиф Могильниць-
кий, Рудольф Мох, Филимон Огоновський, Володимир Паук, 
Скоробагатий, Антін Струтинський. Підтримали цю працю 
тодішні часописи та видання призначені для народу, а саме 
товариства «Просвіта», «Общество Качковського», часопис 
«Наука», та інші. Членами «братств тверезості», засно ваних 
митрополитом Йосифом Сембратовичем стало 500 000 осіб, 
що знову нанесло збитки власникам шинків та гуралень. За 
їх стараннями в 1875 р. Львівське намісництво у своєму лис-
ті до Митрополичого Ординаріату висловлює своє незадо-
волення діяльністю церкви проти пияцтва. Митрополит Йосиф 
Сембратович не відступив від своєї мети. На підставі конкор-
дату, угоди австрійського правління з Папою, наші священ-
ники мали право закладати при церквах такі братства і ци-
вільна влада не могла втручатись в роботу церкви. Але 
тверезість псувала інтереси шляхти, було залучено до цієї 
справи міністра Андріяша, який перед імператором звинува-
тив Митрополита в «панславізмі». У результаті Йосиф Семб-
ратович зрезигнував зі свого становища і був переведений до 
Риму, де і помер, але започаткована ним діяльність продов-
жувалась далі.

Поступово товариства тверезості організовувались і інших 
європейських державах: в Німеччині – 1883 р., В Австрії – 
1884 р. Перше польське товариство в Галичині «Елевтерія» 
було організоване в 1890 р. Виникає потреба в створенні між-
народних товариств тверезості: в 1890 р. в Швейцарії орга-
нізоване «Міжнародне Товариство боротьби з пияцтвом».

Гурток людей за ініціативою Олександра Гарасевича, що 
працював в товариствах «Просвіта», «Сільський господар» у 
1908 році склали статут протиалкогольного й протинікотино-

вого товариства «Відродження « у Львові та в грудні цього ж 
року надіслали до намісництва «Статут» на затвердження. 
Метою Товариства було «матеріяльне й духове відродження 
українського народу, визволення його від самовбійчих нало-
гів, пиття алкогольних напитків і куріння тютюну».

1-2 лютого 1909 року у Львові відбувся перший Україн-
ський Освітньо-Господарський Конгрес, організований това-
риством «Просвіта». На «гігієнічно – гуманітарній секції 
«були виголошені чотири протиалкогольні доповіді, котрі 
несподівано викликали зацікавлення чисельних слухачів. Ці 
доповіді були великою несподіванкою для більшості слухачів, 
які вперше були ознайомлені про результати наукових до-
сліджень, якими страшними отрутами є алкогольні напої та 
нікотин та якої шкоди вони завдають людському організму.

Перші збори новоствореного товариства «Відродження « 
відбулися 14 лютого 1909 р. де учасники зборів були озна-
йомлені з затвердженим «Статутом» товариства, було обрано 
керівні органи товарства. Головою товариства був обраний 
Андрій Чайковський – адвокат з Коломиї, письменник; за-
ступник голови – Іван Раковський (професор гімназії в Коло-
миї), секретарем – Володимир Лотоцький, касиром – Герміна 
Литвинович. Керівники відділів – Степан Томашевський (про-
фесор гімназії), Олександр Гарасевич (агроном) обидва зі 
Львова, Михайло Тюна (директор бетонярні «Просвіти» в 
Стрию); заступники: Юліян Балицький, Володимир Лаврів-
ський, Олена Охрімович; контрольна комісія: Ярослав Лит-
винович, Іван Шурак, Іван Цапик. Починається копітка робо-
та – для навчання відродженицьких діячів були організовані 
курси. В липні 1909 р. закладено споживчу кооперацію «Від-
родження», котра в 1910 р. відкриває безалкогольну чайну й 
молочарню у Львові. 

На початок 1914 р Товариством було відкрито 6 філій та 
50 осередків, проведені курси та прочитані лекції на проти-
алклгольну та протиникотинову тематику, але найважливішим 
результатом дііяльності Товариства було небувале розуміння 
людьми шкідливості вживанняалкогольних напоїв та тютю-
нопаління, що проявилось значним зменшенням вживання 
цих згаданих шкідливих отрут, не тільки інтелегенція, але й 
селяни; подекуди почали обходити празники й весілля без 
алкоголю та тютюну. На жаль Перша Світова війна припини-
ла діяльність Товариства, а потім невдала визвольна бороть-
ба знищила майже всі здобутки нашого народу, в тому числі 
і товариство «Відродження». І все ж таки відбудовується 
життя нашого народу в Галичині. Червень 1920 р у Львові 
відбуваються перші післявоєнні збори товариства «Відроджен-
ня», обрано нову Головну Раду, але його діяльність обмежува-
лась Львовом та його околицями.

У 1925 р. директор приватної української гімназії в Рога-
тині др. Микола Чайковський та професор цієї ж гімназії 
Юліан Каменецький засновують протиалкогольний гурток. 
Розпочалась копітка робота серед молоді, спрямована на бо-
ротьбу з пияцтвом Протиалкогольна діяльність цього гуртка 
швидко розповсюдилась у місті та околицях. У 1926 р. ви-
пускники цієї гімназії були прийняті в духовну семінарію у 
Львові де також створюють абстинентський гурток, який по-
чав жваво працювати. Рогатинський гімназійний гурток по-
ширює свою діяльність в інших гімназіях. У 1928р виникає 
потреба в створенні «Союзу протиалкогольних гуртків», який 
об`єднував би і керував роботою всіх гуртків в Галичині. Та-
ким чином товариство «Відродження « відновилося в Рога-
тині, а з 1929р. його діяльність також поширюється на цілу 
Галичину. Товариство «Відродження» координує свою робо-
ту з Українським Гігієнічним Товариством у Львові. Головною 
проблемою відновленого товариства «Відродження « р стала 
зміна «Статуту Товариства». 24 вересня 1929 р. новий»Статут 
Товариства» був винесений на Загальні збори, де була обрана 

нова Головна Рада на чолі з др. Іваном Раковським, який не-
забаром (за браком часу), передав свої повноваження заступ-
ниці – др. Софії Парфанович., котра обиралась в наступних 
роках головою Товариства, і повністю віддавалась справам 
«Відродження». Надійними колегами в роботі на користь то-
вариства «Відродження були: дир. І. Герасимович, проф. Ю. Ка-
менецький, секретарі М. Хомяк, І.Костюк; скарбники др. В. Кру-
шельницька, дир.П.Чубатий та фінансовий референт Товари-
ства дир.П.Волчук, саме вони доклали багато зусиль для 
існування Товариства. У 1937 р. відбулись звітно-виборні 
збори Товариства «Відродження». Зазначалося, що за минулий 
період відбулися відчутні фінансові здобутки, скеровані на 
діяльність Товариства. До складу Головної Ради «Відроджен-
ня» була запропоновано знову Софію Парфанович, але перед 
голосуванням просила викреслити її кандидатуру. Наступним 
Головою Ради став мгр Микола Ценко, заступник – мгр. Ярос-
лав Чума. Діяльність Товариства «Відродження» завершилась 
у вересні 1939р. 

В Музеї історії медицини Галичини імені Мар`яна Пан-
чишина, до 100 річчя створення протиалкогольного та проти-
нікотинового товариства «Відродження» відкрита виставка. 
Запрошуємо до відвідин Музею ! 

Олександр КАНЧАЛАБА
Директор Музею історії медицини Галичини 

ім. М. Панчишина

Головна Рада Товариства «Відродження» (у неповному складі).
Сидять зліва направо: дир. І. Герасимович, д-р С. Парфано-
вич – голова Т-ва,д-р І. Раковський, дир. П. Волчук; стоять 
зліва направо: мр. М. Хом’як, Я. Цюцюра – урядовець Т-ва, 

проф. Ю. Каменецький, секретар Т-ва – І. Костюк
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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

ВІДБУДЕТЬСЯ ІСТОРИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Шановні Колеґи!

Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь в історико-термінолоґічній науковій конференції «100-річ-
чя Міністерства охорони здоров’я та опікування України і лікарське самоврядування», яка відбудеться 6 липня 
2018 року у приміщенні Національної наукової медичної бібліотеки України за адресою: м. Київ, вул. Льва Тол-
стого, 7. Відкриття о 12 годині.

Проґрамні питання:
1. 100 річний ювілей Міністерства охорони здоров’я та опікування України.
2. Історія розвитку системи охорони здоров’я України.
3. Історичні портрети видатних вітчизняних лікарів і вчених, пам’ятні історичні дати.
4. Питання української медичної термінолоґії.
5. Лікарське самоврядування: історія, сучасний стан і перспективи.

Тези доповідей будуть опубліковані в Матеріалах XVII Конґресу СФУЛТ без оплати. 
До друку приймаються тексти, що відповідають тематиці і оформлені з  дотриманням таких правил:
1. Мова публікації – українська.
2. Структура тексту: 

а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом); 
б) прізвища та ініціали авторів (прізвище доповідача підкреслюється); 
в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур); 
г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані).

3. Формат друку: «Word for Windows», TimesNewRoman 12, інтервал – 1,0; без ручних перенесень; лист роз-
міру А4, поля: з усіх боків – по 20 мм.

4. Об’єм тексту тез (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 
80 знаків у рядку) 

До уваги авторів. За рішенням редакційної колеґії до друку може прийматися також повний текст доповіді 
(статті), тому прохання його надсилати разом з тезами на e-адресу: nechajs@ukr.net та копію на адресу sfulttz@
ukr.net, з обов’язковою вказівкою в темі листа «На історико-термінолоґічну конференцію» та прізвище допо-
відача.

Академік НАМНУ Любомир ПИРІГ, Почесний президент ВУЛТ
Д-р Станіслав НЕЧАЇВ, Голова Історико-термінолоґічної комісії ВУЛТ

тел.: (099)754-22-35, (095)199-90-10, (068)778-46-78

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

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ

Основним наміренням є молитва 
за пацієнтів, потребуючих зцілення. 
Запрошуються також всі бажаючі, 

незважаючи на конфесійну приналежність. 
Молитовні зібрання відбуваються у перший 

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

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

кого (можна подавати імена пацієнтів)

Адреса:
церква св. Йосафата
вул. Замарстинівська, 134
м. Львів, 
тел. 231-85-35, моб. 098-25-35-068 
Онлайн: http://www.cssr.lviv.ua/translyatsiya/
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У рамках відзначення Дня Львова 6 травня відбулось 
урочисте нагородження достойників княжого міста. 

У номінації «Почесний громадянин міста Львова» це звання 
одержав меценат та благодійник українського походження із 
Канади Джеймс Темертей. Його відзначено за «визначний 
внесок у розвиток культурно-просвітницького простору міс-
та, виняткову благодійну діяльність у сфері допомоги україн-
ським дітям, полум’яну та діяльну любов до землі своїх батьків 
і підвищення авторитету міста на національному й міжнарод-
ному рівні». 

Від цього благодійника львівська медицина неодноразово 
отримувала вельми суттєві подарунки. Так, міська дитяча 
клінічна лікарня декілька раз одержувала різноманітну допо-
могу, зокрема – у 2017 році обладнану за найновішими світо-
вими стандартами операційну нейрохірургічного відділу 
вартістю майже 11 мільйонів гривень.

 • Ì³æíàðîäíà ñï³âïðàöÿ

Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÊÀ –
ÓÊÐÀ¯ÍÖß ²Ç ÊÀÍÀÄÈ

Завдячуючи цьому благо-
дійнику, до Львова система-
тично приїжджають іноземні 
медики як для проведення 
різних оперативних втручань 
дітям, так і для навчання своїх 
львівських колег. Крім цього, 
Фундація Темертей щороку фінансує стипендії нашим лікарям 
для закордонного стажування. 

Джеймс (Костянтин) Темертей походить із Донеччини, 
звідки його родина була вивезена у 1943 році в Німеччину, а 
звідти після закінчення 2-ої Світової війни подалася до Ка-
нади. Сьогодні він є власником ІТ-компаній, декількох елект-
ростанцій, посідає низку почесних посад у діловому світі 
Північної Америки, нагороджений Орденом Канади.

Власна інформація 
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Ë²ÊÀÐÍßÍ² ÊÎÌ²Ñ²¯ 
Ç ÏÈÒÀÍÜ ÅÒÈÊÈ 
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У другій половині ХХ століття відбувся бурхливий роз-
виток нової галузі знань – біоетики. Провідною краї-

ною в цьому відношенні стали Сполучені Штати Америки. 
Розвиток медичної етики отримав значний вплив на досяг-
нення в медицині. Тоді ж з’явились нові великі можливості 
втручатися в початок людського життя та у його збереження, 
нові методи лікування. Водночас виникла неможливість за-
безпечити доступ до цього всіх тих, хто потребує рятувальних 
медичних процедур. За таких обставин було створено перший 
лікарський комітет з питань етики (SKE) в США, а потім і в 
ЗахіднійЄвропі .

Методи роботи комісії були критично оцінені, але подаль-
ше обговорення етичної допустимості використання різних 
критеріїв відбору дало початок розвитку сучасної медичної 
етики. З подальшим розвитком медицини поряд з питаннями, 
що стосуються справедливого розподілу дефіцитних медичних 
процедур, з’явилися в ряді нових, більш складних етичних 
проблем.

Основне завдання цих комітетів полягало у наданні кон-
сультацій, що допомогли б прийняти медичні рішення, які є 
складними з точки зору етики. 

Необхідність забезпечення доступу в Польщі в якості 
практичних і глибоко продуманих рад в області медичної ети-
ки здається очевидною, оскільки клінічні ситуації стають все 
більш складними і проблематичним не тільки з точкою зору 
медичних знань, а й щодо етики.

Етичні консультації, які надаються в рамках медико-сані-
тарної допомоги, стали предметом обговорення в Польщі та 
численних публікацій на початку цього століття. 

Перший документ, в якому згадується про необхідність 
комісій етики в роботі польських лікарень встановлює стан-
дарти акредитації. Він був розроблений Центром моніторин-
гу якості медичної допомоги.. Відповідно до цього стандарту 
рекомендується, щоб кожна лікарня обрала людей, що корис-
туються загальною довірою, яке, як команду з етики. Оскіль-
ки не потрібно відповідати всім стандартам для отримання 
акредитації, лише деякі з акредитованих лікарень встановили 
етичні групи.

Майже 90 відсотків проблем, які розглядалися етичними 
комісіями, пов’язані з неетичною поведінкою і конфліктами 
між персоналом лікарні або лікарняним персоналом і пацієн-
тами та їхніми сім’ями. Ці проблеми не стосуються питань, 
безпосередньо пов’язаних із складними медичними рішення-
ми. Йдеться про суперечки між керівником і підлеглими або 
про невідповідне звернення до пацієнтів  чи їхніх сімей. 

Підготував Володимир СЕМЕНІВ

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 несподі-
вано. Ніхто не знає, коли і якою недугою захворіє, а тому і не 
відкладає заощаджень на випадок хвороби. 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 лікарняної каси.Тому потурбуй-
тесь 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

В рамках співпраці адвокатського об’єднання «ІМУНІТЕТ» із Українським лікарським товариством у Льво-
ві лікарі мають нагоду скористатися швидкою та безоплатною первинною юридичною допомогою, а саме:

• надання відповідей на правові питання впродовж однієї доби від звернення;
• базова правова підтримка професійної діяльності лікаря;
• надання безкоштовних первинних правових консультацій щодо вирішення медичних конфліктів; форму-

вання бази зразків та шаблонів правових документів, що забезпечують проведення медичної практики.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ

Як показує досвід, обмежена інформованість чи обізнаність створює несприятливі умови для роботи. 
Оскільки медична діяльність є однією з найважливіших, рівень відповідальності медиків за її результати є чи 
не найвищим у суспільстві.

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ

• при досудовому вирішенні спорів;
• з представництва в суді та в органах влади;
• в реформуванні закладів охорони здоров’я; 
• в організації кадрової роботи; при заснуванні приватної медичної практики ( розробка стратегії,реєстрація, 

підбір персоналу, ліцензування, юридичний супровід діяльності)

СОЦІАЛЬНІ/ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

Координація та участь в проектах, пов’язаних з впровадженням медичної реформи, зокрема розробка 
нормативно-правових актів для органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських органі-
зацій та закладів охорони здоров’я.

ОСВТНІ ЗАХОДИ

Медична реформа: обізнаний – озброєний.
Форми реалізації медичної практики: лікар-працівник, лікар-підприємець, лікар-управлінець.
Відповідальність лікарів;
• цивільно-правова (в т.ч. майнова);
• кримінально-правова;
• дисциплінарна.
Страхові відносини в охороні здоров’я:
• при лікуванні застрахованого пацієнта;
• страхування професійної діяльності лікаря.
Медична таємниця: поняття,порядок розголошення та відповідальність . Правові аспекти біоетики.

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ІМУНІТЕТ» – ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕЛ 032-276-64-80 електронна пошта: med.zahyst.ult@gmail моб.тел.067-515-66-55 
Комісія соціального та юридичного захисту УЛТ у Львові тел. 032-276-97-98

 • Þðèäè÷íèé çàõèñò òà ï³äòðèìêà ÷ëåí³â ÓËÒ ó Ëüâîâ³

24/7 ÞÐÈÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ 
ÄËß Ë²ÊÀÐ²Â ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ

Українське лікарське товариство у Львові 
висловлює глибокі співчуття працівникам

ЛНМУ ім. Данила Галицького 
професорові 

Юрію Ярославовичу КРИВКУ 
та доцентові 

Борису Степановичу КРИВКУ 
з приводу відходу у вічність 

батька та брата
КРИВКА ЯРОСЛАВА СТЕПАНОВИЧА

 Щиро поділяємо горе рідних 
і близьких покійного. 

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!
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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

01  – Всесвітній день захисту дітей

14  – Всесвітній день донора крові

17  – День медичного працівника

26  – Міжнародний день боротьби 
з наркоманією

Відомості про вказані дати  ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

×
Å
Ð
Â
Å
Í
Ü

Засновник та видавець:
Українське лікарське товариство у Львові

(голова – доктор Олег ДУДА)

Над випуском працювали:
Головний редактор – 

доцент Зеновій МАСНИЙ
Технічний редактор –
доцент Роман ІВАХ

Адреса для кореспонденції:
79010 м. Львів, вул. Кармелюка, 3

Управа УЛТ у Львові
Інтернет-адреса УЛТ: www.ult.lviv.ua

e-mail: muzeyult@gmail.com
z.p.masnyj@ukr.net

Тел./факс редакції: 
(032) 276-97-98, моб. 050-22-18-358

Замовлення № 661
Підписано до друку 07.06.2018 р.

Віддруковано у друкарні ЛА «Піраміда»
(генеральний директор – 
Василь ГУТКОВСЬКИЙ)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 529
Передплатний індекс 30053

• 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

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

Світовою федерацією українських лікарських това-
риств. До участі в Програмі запрошуються лікарі всіх 
спеціалізацій, фармацевти й інші працівники сфери 
охорони здоров’я, студенти, інтерни медичних універси-
тетів із числа громадян України. 

Метою проекту є ознайомлення із кращими у Європі 
моделями охорони здоров’я, роботою медичних установ 
та системою підготовки медичних кадрів, відвідування 
спеціалізованих музеїв медицини тощо. Програма пе-
редбачає першочергове залучення до участі органі-
заторів охорони здоров’я.

У ході поїздки заплановано:
• відвідування головного офісу ВООЗ у Женеві,
• зустріч зі співробітниками Національної інспек-

ції контролю у сфері медицини Франції,
• зустрічі із головними лікарями провідних зак-

ладів охорони здоров’я Парижа.
Поїздка надає можливість ознайомитися зі столицею 

Франції – Парижем, побувати у містах: Руан, Довіль, 
Фонтенбло, Ансі (Франція), Женева, Лозанна (Швейцарія), 
Дрезден (ФРН), Карлові Вари (Чехія).

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

27 ЛИПНЯ – 6 СЕРПНЯ 2018 РОКУ
Кожен учасник Програми отримає іменний сертифі-

кат про зарубіжне стажування, 72 год. (враховується при 
атестації лікарів, працевлаштуванні випускників вищих 
медичних навчальних закладів, підтверджує міжнародний 
досвід кандидата для присвоєння вченого звання до-
цента або професора).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
27 липня: Львів – Вроцлав. Нічліг у готелі.
28 липня: ДРЕЗДЕН (ФРН). Культурна програма. 

Нічліг у готелі (Франкфурт-на-Майні).
29 липня: ПАРИЖ (Франція). Культурна програма. 

Нічліг у готелі.
30 липня: ПАРИЖ (Франція). Культурна та ме-

дична програми. Нічліг у готелі.
31 липня: НОРМАНДІЯ (Франція). Культурна про-

грама у м. Руан. Пляжний відпочинок у м. Довіль (Ла-
Манш). Нічліг у готелі.

1 серпня: ФОНТЕНБЛО (Франція). Королівська ре-
зиденція французьких монархів. Культурна програма. 
Нічліг у готелі.

2 серпня: ЛОЗАННА (Швейцарія). Культурна та 
медична програми. Візит до університетського 
шпиталю кантону Во. Нічліг у готелі.

3 серпня: ЖЕНЕВА (Швейцарія). Медична програма. 
Офіційний візит делегації ASFUDS до ВООЗ. Серед 

питань візиту до ВООЗ: глобальні проблеми збере-
ження здоров’я людини в світі, пріоритети ВООЗ у 
розвитку та становленні національних систем охо-
рони здоров’я, окремі аспекти міжнародного співро-
бітництва у медичній галузі тощо. Нічліг у готелі.

4 серпня: АНСІ (Франція). Культурна програма. 
Свято озера Ансі. Найбільший в Європі феєрверк (70 хв). 
Нічний переїзд до м. Карлові Вари.

5 серпня: КАРЛОВІ ВАРИ (Чехія). Культурна та 
медична програми. Ознайомлення з роботою бальне-
ологічного курорту. Нічліг у готелі.

6 серпня: Вроцлав – Львів.

ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: 590 € + кошти за групову стра-
ховку та оргвитрати (450 грн).

Для реєстрації необхідно звернутися 
до менеджера Програми – 

050 711 37 98 (Андрій Миколайович). 

Зареєстрованими учасниками вважаються особи, 
котрі подали повний комплект документів.
Група комплектується в міру поступлення 

документів від претендентів.
Черговість реєстрації учасників визначає 

послідовність їх посадки в автобус. 

Крайній термін подання документів – 
15 червня 2018 року!

(або раніше в разі повного набору групи)

Мирослав Коленський на-
родився 10 червня 1923 ро-

ку в селі Крамарівка в сім’ї свяще-
ника на Ярославщині (тепер в 
складі Польщі). Вчився спочатку в 
Українській гімназії в Перемишлі, 
закінчив Українську гімназію в 
Ярославі (1941 р.) 

В 1941 р. за наказом ОУН був 
призначений до складу похідних 
груп на східні землі України. Зго-
дом, після успішного завершення 
завдання, розпочав студії політич-
них наук у Віденському універси-

теті, Однак у 1943 році Мирослав був заарештований гестапо 
і довший час утримувався у тюрмах Відня і Лінцу. Після війни 
в Тібінгенському університеті (Німеччина) він студіював сто-
матологію. В 1949 році емігрував до Австралії, а згодом пере-
їхав в Чикаго (1954 р.), де відкрив приватну дентистичну 
практику. Завершив навчання в США в Нортвестернському 
університеті у 1963 році. 

В далекій еміграції Мирослав Коленський не забував про 
своє українське походження. Від 1964 року він є активним 
членом Українського лікарського товариства Північної Аме-
рики (УЛТПА), членом Управи його Іллінойського відділу. 
Протягом 5 каденцій – секретар відділу і заступник голови, 
6 років – секретар управи. У 1983-1985рр. – голова Головної 
управи УЛТПА в Чикаго. Від 1980 року доктор Мирослав 
Коленський екзекутивний віце-президент СФУЛТ. В 1993 р. 
нагороджений грамотою Почесною члена УЛТПА. Почесний 
член УЛТ у Львові від 1998 року.

Родина Коленських в Чикаго брала активну участь у гу-
манітарних акціях України. Нагороджений почесними грамо-
тами СФУЛТ (1987 р.), УЛТПА (1993 р.). Був співорганізато-
ром конгресів СФУЛТ у Мюнхені, Відні, Києві, Львові, 
Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Ужгороді.

Свій вічний спочинок син України знайшов за океаном 
24 серпня 2015 року і похований у Чикаго.

Любов НЕЙ-ГОЦКО 

Â²Í ÇÀÂÆÄÈ 
ÏÀÌ’ßÒÀÂ ÑÂÎª 
ÊÎÐ²ÍÍß
Äî 95-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ 
íàðîäæåííÿ äîêòîðà 
Êîëåíñüêîãî

 • Àíåêäîòè ³ç æèòòÿ

ÍÀ ÏÐÈÉÎÌ² Â Ë²ÊÀÐß
«Лікарю, мене болить пів голови! Провели КТ і шукали 

“гіпофіз”. Заключення лікарів: “гіпофізу” немає. А де він є? 
І чи може мене боліти голова, якщо немає гіпофізу?

* * *
“Доктор, я давно кашляю, ходжу від лікаря, до лікаря і 

ніхто не може мені допомогти! Мені здається, що я вже ви-
кашляла зоб!”

* * *
“Мене болить голова! Що робити? “
 Після детального обстеження голови (кт) доктор заявив: 

“У голові нічого не знайшли, – кажу Вам на «хлопський ро-
зум» – пусто”!

* * *
Пацієнт на обстеженні внутрішніх органів в кабінеті УЗД. 

Доктор просить, щоб пацієнт лежав спокійно, але він неспо-
кійний і нарешті говорить доктору: “Я Вас прошу, як знай дете 
щось погане, то скажіть моїй знайомій, яка стоїть за дверима, 
що я хочу вернутись до жінки, бо вона забрала все моє майно!“

* * *
Один доктор пожалівся: “В моєї пацієнтки нічого не має 

позитивного, окрім реакції Вассермана.”
* * *

« – Доктор, якщо будете недалеко від нашої квартири – 
зайдіть, але дуже прошу не спішіть!

– А що сталося? 
– Моя жінка відкрила рота і не може закрити бо “виви-

хнула” щелепу і нарешті не говорить!»
* * *

«– Мамо, я була в гінеколога: я вагітна!
– Це гарна новина, а чи він сказав від кого?»

* * *
В проктологічному кабінеті доктор звернувся до пацієнта: 

“Знімайте штани, будемо знайомитись!”
* * *

В рентген-кабінеті доктор до пацієнта: “Не дихайте, не 
рухайтесь, бо побачу все те, що Ви ховаєте!”

* * *
Лікар до пацієнта: “Ваш пульс ритмічний, звучний, серце 

працює добре!” 
– Але доктор, Ви поставили свої пальці на мій годинник!

Електронні координати 
УЛТ у Львові:

Офіційний сайт: http://ult.lviv.ua
Публічна спільнота у Facebook:
https://www.facebook.com/ULT.Lviv
Група для лікарів у Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/268403103363156
E-mail: ult1910@gmail.com
Офіційний сайт ВУЛТ: 

http://www.vult.org.ua
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