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День Незалежності – свято Свободи! День Незалежності – свято Свободи! 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

27 ÐÎÊ²Â ÑÂÎÁÎÄÈ

Незалежній Україні виповнилось 27 років! Такий ма-
ленький відрізок часу в масштабах світової історії 

знаменний тим, що вперше за багато століть існує та утвер-
джується у світі незалежна українська держава, гордо майорить 
над нашою землею блакитно-золотисте знамено. Ці роки на-
шої новітньої історії увібрали в себе три революційні здвиги. 
Першою була Революція на граніті, яку тепер не часто згаду-
ють, хоча вона переконливо показала як можна було силами 
переважно молоді змінити владу. Помаранчева революція – 
одна із перших в світі «кольорових революцій», була сповне-
на романтизму, мала чітко виражені риси початків реального 
становлення нашого громадянського суспільства. Революція 
Гідності – трагічна сторінка нашої новітньої історії, свідчення 
народження свободолюбивої нації, дійсно готової покласти 
життя за свою державу .

Отож, маємо сьогодні свою незалежну державу, але чи є 
вона такою, про яку мріяли попередні покоління, яку хотіли 
бачити сучасники в часи революційних здвигів? Як дійшло 
до того, що на 27 році незалежності постала загроза самому 
існуванню української держави і про це неодноразово одверто 
говорять її очільники? При цьому загроза йде не лише від 
одвічно ворожого північно-східного сусіда. Бо окрім військо-
вої агресії маємо тотальну корупцію, зростаюче падіння до-
віри суспільства до влади, яка стала заручницею великих 
очікувань після Майдану. Як підсумок, формується олігар-
хічно – люмпенське суспільство, з практичною ліквідацією 
середнього класу – фундаменту демократичних країн світу. 
Запобігти купівлі голосів виборців та процвітанню одвертого 
популізму може лише існування потужного середнього класу. 
Бо лише самодостатній середній клас не поведеться на купівлю 
його лояльності, на безпідставні економічно необґрунтовані 
обіцянки високих зарплат та пенсій. Бачимо реформаторські 
потуги, які виявляються провальними, бо реформується не 
зміст, а форма, що яскраво показує себе у випадку медичної 
реформи. Адже, як слушно відзначає в.о. міністра охорони 
здоров’я, « у нас нема стратегії розвитку охорони здоров’я». 
Чому так часто змінюються міністри, чому так довго є в.о. мі-
ністрів, а це запорука безвідповідальності? 

На тлі реформування правоохоронних органів відбуваєть-
ся криміналізація країни. На тлі мораторію на перевірки, ре-
формування СЕС маємо катастрофічний ріст інфекційної 
захворюваності, сотні масових харчових отруєнь, падіння 
рівня вакцинації тощо. Обуяні тотальною недовірою гризуть-
ся між собою контролюючі органи, борці з корупцією. 

Для подолання корупції варто виходити насамперед із 
того, що корупція – то некомпетентна влада і відповідно дія-
ти. Нами обрані «слуги народу» – люди, яким ми довірили 
вершити владні функції для забезпечення всьому населенню 
достойного життя, вирішують наші долі, навіть не бажаючи 
уявити собі, як ми – їхній електорат, існуємо. Підвищення 
цін, тарифів, податкова політика тощо, «бо так потрібно, бо 
інакше буде гірше!» провадять до остаточного знищення се-
реднього класу, без якого неможливе формування громадян-
ського суспільства – основи державотворення. Ті, хто пише 
та приймає закони, переважно хороші закони, демонструють 
свій нігілізм щодо їх виконання ними самими. Чуємо їхні 
самовихваляння відносно кількості прийнятих законів, але 
при цьому вони забувають, що чим менше законів, тим силь-
ніша держава. І це є однією із передумов існування та про-
цвітання найпередовіших країн.

Крім по суті віртуальної політичної відповідальності має 
бути моральна відповідальність, повинно бути врешті уза-
конена можливість відкликання владоможців, що набагато 
важливіше за їх недоторканність. Врешті, в Україні повинні 
бути хоча б дві ідеологічні партії, засновані не на вождях, а 
на ідеології, як то є у всіх дійсно демократичних цивілізова-
них країнах. Програми ж наших партій містять лише посули 
економічного характеру – зростання зарплат та пенсій, зни-
ження тарифів, «життя як у Швейцарії», які повністю відпо-
відають потребам люмпенізованого електорату, перед вибо-
рами повторюються і з року в рік традиційно не виконуються. 

Нікчемна ідеологічна політика впродовж багатьох років 
привела до справжнього гуманітарного дефолту – незрівнян-
но небезпечнішого, ніж фінансовий. Що це саме так, пере-
конливо засвідчила ситуація з анексією Криму та окупацією 
частини Донбасу. На жаль, історія нічого не навчила нас, бо 
і сьогодні ідеологічна політика патріотичного спрямування 
не витримує ніякої критики. 

Ç ÄÍÅÌ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ², Ç ÑÂßÒÎÌ ÑÂÎÁÎÄÈ!
Ç íàãîäè âñåíàðîäíîãî ñâÿòà – 27 ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè áàæàºìî âàì, øàíîâí³ Êîëåãè, 

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ ó âàø³é áëàãîðîäí³é ä³ÿëüíîñò³, âäàëîãî çä³éñíåííÿ âñ³õ äîá-
ðèõ çàäóì³â òà ïî÷èíàíü. Íåõàé áóäå ì³öíîþ âàøà â³ðà ó ùàñëèâå ìàéáóòòÿ íàøî¿ Óêðà¿íè òà âñ³õ 
óêðà¿íö³â , íåõàé íàä³ÿ íà öå í³êîëè íå çàëèøàº âàñ. Íåõàé âñå âàøå æèòòÿ ïîâñÿê÷àñ áóäå ñïîâíåíå 
ëþáîâ’þ äî áëèæíüîãî, à âàøà ïðàöÿ ñïðèÿº çì³öíåííþ íàøî¿ ð³äíî¿ äåðæàâè, ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó 
â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïðèìíîæåííþ êðàùèõ òðàäèö³é íàøî¿ ìåäèöèíè ³ ÿêíàé-
øâèäøîìó äîñÿãíåííþ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá. 
Ïàì’ÿòàéìî,ùî ðåàëüí³ ðåôîðìè ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàëåæàòü â³ä êîæíîãî ³ç íàñ, éîãî àêòèâ-
íî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïàòð³îòè÷íî¿ ïîçèö³¿, íàñàìïåðåä, ïðè äåëåãóâàíí³ âëàäè ñâî¿ì îáðàíöÿì!

 Çàêëèêàºìî âàñ àêòèâíî çàëó÷àòèñü äî Óêðà¿íñüêîãî ë³êàðñüêîãî òîâàðèñòâà, áî ñàìå âîíî â ³ñ-
òîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³ ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷èëî ñâîþ âàãîìó ðîëü â æèòò³ ÿê ìåäè÷íî¿ ãðîìàäè, òàê 
³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Íåçàëåæíà, äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà áóäóºòüñÿ ëèøå ïðè íàÿâíîñò³ ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî öüîãî ÿêîìîãà øèðøèõ ê³ë íàñåëåííÿ.

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³

«Ìèëîñåðäÿ çì³íþº ñâ³ò – áóäü òâîðöåì òèõ çì³í!»
(Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé)

(Закінчення на стор. 2)
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Напередодні професійного 
свята медиків у Катедраль-

ному храмі УГКЦ св. Юрія було 
відслужено урочистий молебен. 
Львівська курія УГКЦ відзначила 
Почесними грамотами низку медич-
них працівників. Як було наголо-
шено у проповіді, «руками медиків 
Бог зцілює недужих». Присутні 
молились за Україну, за «ангелів у 
білих халатах», за те, щоб Господь 
дарував їм сили та уміння для по-
вернення здоров’я пацієнтам.

Власна інформація

 • Íîâèíè ÓËÒ ó Ëüâîâ³

«ÐÓÊÀÌÈ ÌÅÄÈÊ²Â ÁÎÃ ÇÖ²ËÞª ÍÅÄÓÆÈÕ»



2 Ëèïåíü-ñåðïåíü 2018 ðîêó

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÍÎÂÈÉ Î×²ËÜÍÈÊ 
ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÂÓÇÓ
Ректором Львівського 

інституту медсестринства 
та лабораторної справи 

імені Андрея Крупинського 
став 

доктор медичних наук, 
професор 

Юрій Ярославович
КРИВКО.

Власна інформація.

В результаті «вата» залишається при своїх переконаннях 
про «русский мир» як в Криму та ОРДЛО, так і по всій Украї-
ні. Реформoване ТБ та радіо під вивіскою «суспільного» з 
практично ліквідацією хороших регіональних ТБ та радіо 
(яскравим прикладом є ситуація із львівськими радіо та ТБ) 
стало абсолютно примітивним із своїми нескінченними ток-
шоу тощо. Ми сьогодні не бачимо і не чуємо справжніх авто-
ритетних інтелектуалів, а лише популістичне лепетання «гро-
шових мішків».

Інформаційний простір в Україні віддано на відкуп при-
ватним ЗМІ, власники яких далеко не завжди дотримуються 
проукраїнських позицій, а то й одверто демонструють анти-
українськість.

Політична нація, побудована на ідеологічних цінностях, 
міцніша, ніж та, яка тримається на етнічній ідентичностi та 
економічних засадах. Бачимо, як стаючи на захист України, 
неетнічні українці стають частиною української політичної 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

27 ÐÎÊ²Â ÑÂÎÁÎÄÈ
(Закінчення. Початок на стор. 1)

нації. Та в цьому заслуга хіба що окупанта… Соціологія по-
казує, що 30% населення ОРДЛО налаштовано проукраїнськи 
і стільки ж є адептів «русского мира», а решта – за ту владу, 
яка заплатить більше. Для покращання ситуації не робиться 
нічого суттєвого, зокрема, в такому важливому ідеологічному 
питанні як утвердження державної мови. До речі, вразило те, 
що президент України – найбільшої європейської країни, з 
трибуни сесії Генеральної асамблеї ООН виступав не на рід-
ній мові. Згадалось, що у свій час промови представників 
УРСР в ООН звучали українською. Так, Шевченко закликав 
«…чужому научайтесь,,,», але він наголошував «…й свого не 
цурайтесь»! 

Є підстави стверджувати про відсутність стратегії повер-
нення анексованих та окупованих територій. Таке повернення 
не передбачене в якості кінцевої мети «Мінського формату». 
Таке повернення сподіваються досягнути шляхом заохочення 
тамтешнього населення з часом приєднатися до економічно 
міцнішої України. Але хіба ж може стати Україна настільки 
економічно привабливою, існуючи завдяки траншам МВФ та 
Світового банку. Недосконале законодавство відлякує іно-
земних інвесторів. Власних зусиль для розвитку економіки 
не бачимо, про що свідчить хоча б те, що сьогодні ринок пра-

ці в Україні потребує лише 40% випускників вишів. А всіх 
інших готуємо для бірж праці чи для еміграції?!

Очевидним є те, що для перемоги – повернення окупова-
них територій, слід шукати нових шляхів. Військовим шляхом 
цього зробити не вдасться, дипломатичний поки що «про-
буксовує». Є сподівання на те, що у передвиборчих програмах 
повинно бути чітко сформульовано тактику та стратегію ре-
інтеграції. Варто було би виходити з того, що, як відомо, для 
перемоги над ворогом найкращою зброєю є його зброя. Якщо 
проти України ведеться гібридна війна, то й наша відповідь 
повинна бути симетричною – війна з українського боку теж 
має бути гібридною, зокрема, активною інформаційною вій-
ною. Як засвідчує військова наука, триваюча впродовж довгого 
часу оборона виснажує військо, зокрема, вкрай негативно 
впливає на його моральний стан. Не закликаю до військової 
атаки, але теперішній багаторічний стан на лінії розмежуван-
ня ні на йоту не наближує нас до перемоги. Чи ж варто лише 
покладатись на союзників, адже існуюча ситуація зменшує і 
їхню активність? 

27 день народження Незалежної України святкуймо із 
щирою любов’ю до неї, з глибокою вірою в неї, з непорушною 
надією на те, що Українська держава нездоланна!

Зеновій МАСНИЙ

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

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)

 • Ðåàë³¿ íàøî¿ ìåäèöèíè -Vox populi

ËÎÃ²ÑÒÈÊÀ 
ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÐÅÔÎÐÌÈ
Раніше як було? Всі були поряд: дільничі лікарі, вузькі 

спеціалісти, лабораторія, рентген, функціоналісти. 
Можна було запросто встати, підійти до невропатолога і щось 
спитати, по дорозі в коридорі кардіологу показати ЕКГ, збі-
гати в рентгенкабінет подивитись свіжий знімок. Часом при-
ходив лаборант, зразу приносив незадовільний аналіз. Якщо 
треба щось підписати у головного лікаря чи начмеда, просто 
йдеш і підписуєш. Також і тобі всі вони могли подзвонити по 
внутрішньому телефону і щось спитати, сказати, порадити 
чи порадитись.

За останні 10 років чотири рази помінялись печатки і 
штампи і ось результат. Амбулаторія в точці М., адміністрація 
в точці В., діагностика в точці З., між ними по кілька зупинок 
громадського транспорту (безплатні проїздні для медиків від-
мінили давно). 

Я їжджу з точки М. в точку В. для того, щоб записати в 
журнал ЛКК: лікарняний не зареєстрованого; лікарняний 

більше 30 днів; лікарняний для санаторного лікування; до-
відку для отримання путівки; довідку про розширення реабі-
літації; довідку про опікунство; довідку про звільнення від 
фізкультури; довідку про індивідуальне навчання; довідку про 
звільнення від атестації; довідку про особливі умови ЗНО 
(може, щось і забула)

Крім того: записати в журнал МСЕК направлення на 
МСЕК; отримати лікарняні (видають по 10 штук); отримати 
бланки рецептів; підписати будь-які заяви, які підписуються; 
віддати у відділ кадрів все, що туди віддається; забрати тало-
ни на обстеження, якщо їх дадуть; якщо медсестра попросить 
по дорозі віддати статталони у статвідділ (статистика в ме-
дицині це кумедія, яку ніхто не здатен припинити), тому що

Медсестри їдуть з точки М. в точку З. два рази в тиждень 
забрати результати аналізів і флюорограм; отримати пробір-
ки, якщо треба брати кров у лежачих; відвезти пробірки з 
кров’ю; забрати талони на обстеження, якщо їх дадуть.

Тепер ще обіцяють – якщо мені потрібна консультація 
вузького спеціаліста, то буду їздити разом з хворим з точки М. 
в точку З. до вузького спеціаліста.

Oсь така телемедицина в ХХ1 сторіччі!Можна плакати, 
можна сміятись…

Олена ПИЛИПЧАК, сімейний лікар
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самоврядування в Україні. Цій меті була присвячена перша 
робоча сесія міжнародної експертної групи, яка відбулася 
1-2 червня 2017 року в Національній науковій медичній біб-
ліотеці України за участі експертів з Німеччини, Польщi, 
України. Серед них Домен Поднар (Domen Podnar) – політич-
ний радник, Департамент міжнародних справ Федеральної 
Лікарської Палати (Bundesärztekammer), Німеччина; Ладислав 
Некадна-Трепка (Ładysław Nekanda-Trepka) – член Головної 
Ради, член правління Організаційної Комісії Головної Ради; 
Войцех Ідащак (Wojciech Idaszak) – юридичний радник, Голов-
на Рада Польської Лікарської Палати (Nachelna Isba Lekarska)

Для співставлення зазначених вище законопроектів ви-
користовувався польський закон «Про лікарські палати» 
(Ustava ob izbah Lekarskih), прийнятий 1989 року. Предметом 
окремого розгляду були питання структури і організації лі-
карського самоврядування, оскільки, саме в цій частині були 
принципові розбіжності.

За результатами роботи групи, яка продовжувалася в дис-
танційному режимі була напрацьована зведена редакція зако-
нопроекту. Ця редакція була розглянута і схвалена XVII З’їздом 
ВУЛТ (29 вересня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський), після 
чого стала предметом розгляду на двох зібраннях НЛРУ. В 
лютому 2018 року після остаточного узгодження позицій НЛРУ 
звернулася до народних депутатів з пропозицією подати зве-
дену редакцію законопроекту. 6 квітня 2018 року ця редакція 
була зареєстрована групою народних депутатів (№ 8250). 
Отже головним завданням тепер є домогтися, щоб цей зако-
нопроект був розглянутий Верховною Радою і став діючим 
Законом України. 

В цій ситуації для українських лікарів залишається над-
звичайно важливою подальша підтримка наших європейських 
колег в промоції і запровадженні ЛСВ в Україні

Наша сила, наше майбутнє, добро для наших пацієнтів – 
у збереженні нашого різноманіття і в нашому єднанні водночас. 

ДМ Олег МУСІЙ, Президент ВУЛТ, МР
ДМ. Микола ТИЩУК, голова правління ВУЛТ

Проф. Ірина МАЗУР, Президент Асоціації 
Стоматологів України, член Правління ВУЛТ

Досягнення професійного самоврядування медичних 
професій є важливим для успішної модернізації на-

ціональної охорони здоров’я на благо народу України. На жаль, 
необхідність лікарського самоврядування все ще не стала 
пріоритетом для більшості лікарів. Зміщення понять і наван-
таження самоврядування невластивими завданнями, невиправ-
дані побоювання – особливо типові для фахових лікарських 
асоціацій і товариств. Всеукраїнське Лікарське Товариство 
(далі ВУЛТ) є неприбутковою громадською організацією, яка 
об’єднує лікарів України, незалежно від місця роботи, наці-
ональності, релігійних переконань і партійної належності. 
ВУЛТ вважає себе продовжувачем традицій Українського 
Лікарського Товариства, заснованого 1910 р. у Львові та Все-
української Спілки Лікарів, заснованої в Києві у 1917 році. 
Воно було і залишається основним промоутером лікарського 
самоврядування. З ініціативи ВУЛТ було підготовлено кілька 
законопроектів про лікарське самоврядування в Україні, що 
подавалися членами ВУЛТ – народними депутатами (2008 р. 
В. Карпук, 2014 р Р. Ілик). 

В  процесі позачергових виборів до Верховної Ради (2014 рік) 
більшість політичних сил підтримували запровадження лі-
карського самоврядування в Україні. Після обрання нового 
складу Верховної Ради це було зафіксовано в коаліційній 
угоді, в деклараціях Президента і Уряду. 1 липня 2015 року 
відбулися тематичні комітетські слухання «Шляхи запрова-
дження лікарського самоврядування в Україні», в організації 
яких ВУЛТ брав безпосередню участь. На запрошення Прав-
ління ВУЛТ, на слухання прибули і виступили з ґрунтовними 
доповідями Отмар Клойбер, Генеральний секретар Світової 
асоціації лікарських товариств (Франція), Мацей Гаманкієвич, 
Президент Головної Ради Польської Лікарської Палати 13 
(Начельної Ізби Лєкарської) (Польща) та інші.

У вересні 2015 року в Одесі відбулася Всеукраїнська Лі-
карська Рада, яка підтримала ініціативу ВУЛТ, щодо об’єднання 
основних громадських організацій лікарів шляхом створення 
громадянської платформи з метою запровадження в Україні 
лікарського самоврядування. 23 листопада 2015 р. відбулось 
установче Зібрання і була заснована Національна Лікарська 
Рада України (НЛРУ), до якої входить більше 40 лікарських 
організацій національного рівня. Протягом 2016-2017 років 
відбулось кілька тематичних Зібрань НЛРУ за участі народних 
депутатів Ольги Богомолець і Олега Мусія, була створена від-
повідна робоча група. На жаль, розбіжності в уявленнях, яким 

має бути лікарське самовря-
дування в Україні в повній 
мірі подолати не вдалося. 

В основі цих розбіжнос-
тей є те, що в більшості 
країн світу немає лікарів-
стоматологів, а є дантисти, 

як окрема професія, і відповідно вони мають своє окреме 
самоврядування. В країнах пострадянського простору лікарі-
стоматологи – це лікарі. З цього протиріччя, для лікарів сто-
матологів постає два питання: чи мають вони право на окре-
ме самоврядування (?) і якщо мають то, чи доцільно його 
запроваджувати (??). чи краще бути в загальній лікарській 
самоврядній організації?! Таким шляхом пішли польські ко-
леги, досвід яких в силу історичних причин та співставних 
масштабів є найбільш референтним. 

Інша обставина, це певне протистояння між лікарями за-
гальної практики і лікарями-спеціалістами, що не є унікаль-
ним. Специфіка України в тому, що в ній це молода лікарська 
спеціальність, яка ще має утвердитися в загальній системі 
охорони здоров’я та добивається, щоб її права в лікарській 
спільноті були надійно захищені. 

На жаль, ці важливі потреби не були в достатній мірі вра-
ховані (хоча такі намагання й були, оскільки закон передбачав 
створення палати представників фахових лікарських асоціа-
цій і товариств) в Законопроекті 5617, авторства О. Мусія, 
який в цілому ґрунтується на традиційній для європейських 
країн моделі самоврядної організації. Маятник хитнувся в 
інший бік і в законопроекті 5617-1 авторства О. Богомолець 
була запропонована абсолютно інша, небувала конструкція: 
парасолькова організація для трьох окремих самоврядних 
лікарських палат (лікарів-спеціалістів, лікарів-стоматологів 
і лікарів загальної практики – сімейної медицини), фактично 
конфедерація трьох окремих самоврядних організацій. Ана-
логів ми не знайшли. Організації парасолькового типу, що 
існують в ряді країн, зокрема в ФРН, об’єднують на державно-
му рівні лікарські організації, що діють на певних територіях 
(землях) і представляють усіх лікарів, незалежно від спеці-
альності, що здійснюють лікарську практику на цій території. 

В пошуках компромісного варіанту Правління ВУЛТ ви-
рішило створити спеціальну експертну групу і залучити до її 
складу експертів з Німеччини і Польщі. Так було започаткова-
но проект з міжнародної експертної підтримки запровадження 
лікарського самоврядування в Україні. Реалізація проекту 
стала можливою завдяки багатолітній тісній співпраці Всеук-
раїнського Лікарського Товариства з Німецьким лікарським 
товариством і Головною радою Польської Лікарської Палати.

Основним завданням проекту на початковому етапі була 
експертиза зазначених вище законопроектів щодо лікарського 

 • Â³ñò³ ÂÓËÒ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² Ë²ÊÀÐ² ÍÀ ØËßÕÓ ÄÎ 
Ë²ÊÀÐÑÜÊÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

 • Äîáðå ñëîâî ïðî ë³êàðÿ

ÒÈÌ, ÊÎÒÐ² 
ÐßÒÓÞÒÜ ÆÈÒÒß

У нас війна. Зараз (як і раніше) російський агресор на-
магається захопити Українську землю, щоб розши-

рити свою імперію зла. На захист своєї рідної землі стали 
кращі сини і дочки України. Незважаючи на ворожі снаряди 
і гради, зав дяки величним медикам наші славні воїни із фрон-
ту повертаються додому живими.

Але й на нашій тихій, мирній землі щоденно люди отри-
мують важкі, часто безнадійні для життя травми, а наші міс-
цеві медики віддають всі свої зусилля і вміння, щоб їхні па-
цієнти (часто приречені) залишалися живими і дарували 
радість рідним і близьким. Важко знайти особливі, надзви-
чайні слова, щоб можна було висловити мою безмежну вдяч-
ність докторам: Луговому Олександру Зеновійовичу, Яєчни-
ку Олегу Романовичу, Крутому Юрію Богдановичу, а також 
молодшим колегам Стецині Зоряні Зеновіївні, Попович Лю-
бові Василівні, Гєні, Наталі, Жанні, Марії та іншим праців-
никам Комунальної 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова, 
які мене після перенесеної травми, прикуту до ліжка, підняли 
на ноги.

Дякую Вам, мої дорогі неповторні медики, за розуміння 
хворого, за увагу та чуйність Вашу. Дякую Вам за те, що я 
живу і буду жити. Низький Вам уклін.

З глибокою пошаною і вдячністю 
Ірина (Орися) МАТЕШУК 

Коли людина пройде певний, відносно тривалий, шлях 
у своєму житті, лише тоді переконується, що біль-

шість тих стежинок-доріженьок подолано завдяки…комусь. 
Виявляється – все у цьому світі переплетене, пов’язане, спо-
ріднене. В іншому разі, не вдалося би пройти і найменшої 
часточки того шляху, якби не добрі люди – їх самопожертва 
та найвища міра людяності. 

Усе сказане набуває особливої актуальності, коли мова 
заходить про лікарів. Нам без них – аж ніяк. Сьогодні Украї-
на переживає час реформ цієї найбільш чутливої галузі, без 
якої ніхто не може обійтися. І на яку, з власних спостережень, 
особливо останнім часом, найбільше нарікань. Іноді – спра-
ведливих, а іноді – не зовсім. Безумовно, серед представни-
ків лікарського фаху (до речі, як і будь-якого іншого) можна 
зустріти людей, рівень компетентності та душевних якостей 
яких не відповідає їх високому покликанню. Але, дякуймо 
Богу, є й ті, хто збагачує цей непростий світ добром і увагою, 
теплом рук та душі, відданістю найгуманнішій професії – 
ЛІКАРІ з великої літери. 

…Вона в майже паралізованому стані потрапила в ней-
рохірургічне відділення Львівської комунальної міської клі-
нічної лікарні швидкої медичної допомоги за рекомендацією 
невропатолога поліклінічного відділу 3-ї міської клінічної 
лікарні Юрія Романовича Стеціва. Саме він, миттєво вста-
новивши діагноз (після декількох років «бадання та гадання» 
іншими), став тим першим Ангелом-охоронцем у цій надто 
складній епопеї боротьби за перемогу над підступною хворо-
бою і заслуговує на окрему « Оду Лікарю». Ніби по рятівній 
естафеті, Юрій Романович передав хвору в надійні руки 
свого колеги – нейрохірурга лікарні швидкої медичної до-
помоги для подальшої лікарняної історії, яку мала пройти 
пацієнтка.

Відомо, що у відділеннях лікарень медичний обслугову-
ючий персонал переважно складають або літні жіночки з 
великим життєвим досвідом, або тендітні дівчата, котрі – ні 
одні, ні другі – не в змозі переносити, піднімати, класти на 
візки хворих, які в декілька разів перевищують їх вагою… 
А пацієнтка належала саме до таких. Хірург без роздумів і 
вагань, делікатно перепросивши хвору, підняв її перед собою 
і поклав на візок. Далі була його 6-годинна операція, після 
якої він знову власноруч «передислокував» жінку на ліжко, 
спільно з анестезіологом спланувавши подальшу нелегку 
роботу.

Майже через кожну годину Лікар перевіряв стан хворої. 
А коли вона вже могла чути і спілкуватись, сказав: «Все 
добре. Доведеться лише трішки потерпіти. Але незабаром 

вам ставатиме краще і краще». Ці слова – Божа ласка, вті-
лення Віри і Надії, що вдасться подолати важку недугу при 
майже нерухомому стані. Пізно ввечері, далеко поза свій 
робочий час, зайшов у палату і приніс знеболювальні пре-
парати, щоб хвора могла спати вночі. Як згодом виявиться, 
він приносив свої ліки, які друзі привезли йому з Німеччини.

Я не буду перевантажувати свою розповідь усілякими 
урочистими та високими словами, хоча саме вони були б 
дореч ними. У наступні дні не проходило й якогось часу, щоб 
Лікар не зайшов у палату і не поцікавився станом хворої. 
Ввечері не йшов додому, щоб не підбадьорити її, сказати 
доб ре слово та поділитись чарівними крапельками надії. Ця 
увага та повага до немічної людини, зацікавлення Лікаря 
здолати хворобу надавали сил і з кожним днем збільшували 
шанси на одужання.

Добре слово творить добро. Це – незамінні ліки. Лікар, 
про якого я розповідаю, обдарований найвищою Господньою 
нагородою – співчуттям та зацікавленістю, щоб людина пе-
ремогла недугу. Щоб знайшла за його допомогою нові сили, 
терпіння і впевненість, що її вилікують, що вона буде ходи-
ти, БУДЕ ЖИТИ. Як це важливо – переконати хворого, що 
він сильний, що йому вдасться подолати цей бар’єр! «А лі-
кар сказав!» – стало кредом у подальшому процесі повер-
нення до здоров’я в цій родині. Скільки було ще потім, вже 
після лікарні, питань, звертань за порадами, консультацій, 
коли виникали складнощі – тільки Богу відомо. І щоразу 
знаходилась підтримка, оптимістичне запевнення, обнадій-
ливі, добрі слова, кваліфіковані поради та рекомендації.

Шановні читачі! Цей лікар – кандидат 
медичних наук Володимир Васильович Дяків.

З того часу минуло вже декілька років. 
Хвора стала на ноги. Лікар, мабуть, вже й 
забув про ту важку пацієнтку. У нього кожен 
день такий. Це його робота – служити лю-
дині. А люди пам’ятають його. Несуть із 
собою по життю його працю, його людя-
ність, його високу мораль: бути на варті 
найціннішого – людського життя.

Низький уклін Вам, Володимире Васи-
льовичу та Юрію Романовичу! Хай Божа 
Благодать, найвищі щедроти Господні будуть 
повсякчас із Вами та Вашими родинами!

З повагою, 
Євген ЛЕВЧУК, 
ветеран війни

 • Äîáðå ñëîâî ïðî ë³êàðÿ

ÏÎÑËÀÍ² ÁÎÃÎÌ ÐßÒÓÂÀÒÈ ËÞÄÅÉ

 • Â³òàºìî!

«За вагомий особистий внесок у 
забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері соціального захисту ді-
тей, створен ня умов для їх всебічного 
розвитку та високий професіоналізм» 
указом Президента України 1 червня 
2018 року Яремі Возниці – завідувачу 
педіатричного відділення Західноукра-
їнського спеціалізованого дитячого 
медичного центру присвоєно почесне 
звання – «Заслужений лікар України».

Українське лікарське товариство у 
Львові вітає шановного Колегу з при-
своєнням почесного звання «Заслуже-
ний лікар України»!
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 • Â³òàºìî!

Українське лікар-
ське товариство у Льво-
ві щиро вітає завідувача 
кафедри онкології та 
радіології Львівського 
національного медич-
ного університету імені 
Данила Галицького, 
доктора медичних наук, 
професора Тараса ФЕЦИЧА із присвоєнням йому Указом Пре-
зидента України почесного звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР 
УКРАЇНИ»

16 липня 2018 р. професо-
рові Борису Тарасовичу Білин-
ському виповнилося 85. Сухі 
біографічні факти багатого на 
різні події його життя можемо 
знайти у багатьох енциклопе-
дичних виданнях, фахових 
журналах, інтернеті (зокрема, 
у Вікіпедії). Але мені не зда-
ється, що ці факти повною мі-
рою характеризують таку неор-
динарну особистість, якою 
безумовно є професор Білин-

ський. На правах учня, який понад дві третини свого життя 
провів біля Учителя спробую описати свої враження про 
нього.

Отже, у далекому 1976 р. ще на початку другого курсу 
медичного інституту я прийшов на кафедру онкології з метою 
розпочати якісь студентські дослідження у гуртку. Тодішній 
завідувач кафедри професор Анатолій Іванович Гнатишак по-
рекомендував мені поспілкуватися на цю тему з доцентом 
Білинським. Пригадую ту першу зустріч, яка відбулася у той 
же день відразу після якоїсь великої операції. Тема розмови 
торкалася імунології раку – тоді якраз розпочиналися дослі-
дження у цій галузі, яка нині стала чи не найголовнішою у 
лікуванні злоякісних пухлин. Борис Тарасович був одним з 
перших онкологів у тодішньому СРСР, який зрозумів перс-
пективи цього напрямку. За його участю імунологічні дослі-
дження увійшли навіть у щоденну практичну роботу львів-
ських онкологів. Результати були підсумовані у монографії 
«Индивидуализация медикаментозного лечения онкологических 
больних» (Київ, Здоров’я, 1985 р.; у співавторстві з А.І. Гна-
тишаком та В.Р. Савраном).

А тоді, у 1976 р., Борис Тарасович порекомендував про-
читати кілька книг з імунології, статті з журналу «Scientifi c 
American» і зустрітися за якийсь час у нього вдома. Це був 
стиль Вчителя – довіра і батьківська турбота про учнів. Це 
відчули і добре знають й інші учні Бориса Тарасовича, серед 
яких професори О.В. Лукавецький, Н.А. Володько, Т.Г. Фецич. 
На книжкових полицях кабінету професора крім наукової 
медичної літератури було багато старих історичних моногра-
фій, серед яких багатотомник «Історії України-Руси» Михай-
ла Грушевського (хто жив у той час, той добре пам’ятає, що 
в СРСР це була заборонена література). Тоді я й довідався, 
що це бібліотека діда по матері – видатного українського іс-
торика професора Мирона Кордуби, учня Михайла Грушев-
ського. Саме він у відсутності батька відіграв дуже велику 
роль у становленні світогляду Бориса Тарасовича. Недавно 
НТШ ім. Шевченка опублікувало об’ємний том листування 
Михайла Грушевського та Мирона Кордуби. Кидається у вічі 
певна спадкоємність шанобливого і дбайливого ставлення 
вчителя до учня, яке перейняв професор Білинський від по-
передніх поколінь славних українських науковців.

Борис Тарасович багато знає і розповідає про лікарів пер-
шої половини минулого століття. Його дід Володимир після 
закінчення Віденського університету був лікарем у Збаражі. 
Крім лікарської діяльності провадив активне громадське жит-
тя – був побратимом Івана Франка по Радикальній партії. Поет 
ночував в домі Білинських при відвіданні Збаража. Звідси, а 
також від видатних українських політиків з роду Цегельських 
(мамин брат Лонгвин Цегельський був міністром ЗУНР) інтерес 

професора до громадсько-політичного життя, в основі якого 
глибокий патріотизм, увібраний з багатьох поколінь. Батько 
Бориса Тарасовича по закінченні медичного факультет у Ѓрацу 
(патріотично настроєні українці Галичини обирали в міжвоєн-
ний період університети Австрії та Чехії, щоб не переходити 
на католицьку віру) працював у Збаражі. Саме там народився 
професор, там почав здобувати шкільну освіту і там напри-
кінці червня 1941 р. його батько розділив мученицьку долю 
тисяч галицьких лікарів, вчителів, священників, яких НКВД 
зі звірячою ненавистю вбивало в тюрмах Чорткова, Стрия, 
Золочева... Це ще один рубець на генетичній пам’яті…

Зі сказаного можна здогадатися, що у нелегкі в ідеологіч-
ному сенсі 1970-1980-і рр. професор навчав своїх учнів не 
лише медицині. Прекрасне знання історії, неабиякі аналітич-
ні здібності виховували в учнях і співробітниках той настрій, 
який з роками вилився спочатку у «Декларацію про сувере-
нітет» (символічно прийнята саме у день народження про-
фесора – 16 липня), а згодом і проголошення Незалежності. 
А до того була активна громадсько-політична робота. При-
гадую, що на мій захист кандидатської дисертації до Києва у 
травні 1989 р. Борис Тарасович приїхав відразу після ство-
рення крайової ради Народного Руху України і його підне-
сений настрій дуже допоміг і мені. А невдовзі після цього 
була його перемога над першим секретарем міському КПРС 
на виборах до вже легендарної першої демократичної Об-
ласної ради. 

Професор Білинський активно доклався до відновлення 
роботи Українського Лікарського Товариства. Мені пощасти-
ло бути разом з ним в серпні 1990 р. у Києві на III Конгресі 
Свiтової Федерацiї Українських Лiкарських Товариств. Саме 
тоді Оперний театр вперше після багатьох десятиліть почув 
могутній спів нашого гімну «Ще не вмерла Україна» у при-
сутності тодішнього голови Ради міністрів В. Масола.

Навіть у свої 85 професор продовжує активне громадське 
життя. Не дарма ж саме йому було довірено очолити Раду з 
відзначення 200-річчя однієї з найвідоміших українських шкіл 
(8-а школа на Підвальній), яка прославилася своїми числен-
ними випускниками – гордістю не лише України. 

Проте, як би багато і продуктивно не віддавав себе Борис 
Тарасович громадській і політичній діяльності, він перш за 
все Лікар. Розпочав хірургічну діяльність в невеличких лі-
карнях на Львівщині у ті часи, коли там можна було набути 
неабиякого досвіду – були чудові наставники зі старшого по-
коління, а лікарю довіряли значно більше, ніж нині. Вже до-
свідченим хірургом Борис Тарасович розпочав роботу у Льво-
ві в обласній лікарні, де тоді ще працював засновник Львівської 
онкологічної школи професор Гаврило Ковтунович. Згодом 
робота і кандидатська дисертація під керівництвом професо-
ра А.І. Гнатишака. Її тема – циркулюючі пухлинні клітини – 
нині стали важливим напрямком наукових досліджень про-
відних онкологічних закладів світу. А з 1965 р. від утворення 
першої в тодішньому СРСР студентської кафедри онкології 
Борис Тарасович розпочинає наукову та педагогічну роботу 
в її складі. Молодий колектив науковців мав неабиякий авто-
ритет серед онкологів не лише України, ним користується і 
нинішнє покоління львівських онкологів. Саме львівська ка-
федра онкології ще у 1992 р. видала перший україномовний 
підручник, який витримав вже 4 видання.

Десятки українських лікарів різних фахів завдячують про-
фесорові за можливість на початку складних 1990-х рр. по-
бувати на стажуванні у центральному віденському госпіталі. 
Саме він налагодив таку співпрацю за посередництвом Мі-
ністерства науки Австрії.

Борис Тарасович – автор і співавтор кількох сотень науко-
вих публікацій, а також численних публіцистичних статей. 
Мене завжди дивувала легкість, з якою він кладе свої думки 

на папір. Дотепер робить це давно випробуваним способом і 
його рукопис практично не потребує редакторських правок. 
А прекрасне знання історії і літератури завжди робить дуже 
цікавими його публікації та лекції. 

 Борис Тарасович досконало володіє кількома мовами. 
Воєнне дитинство, проведене поблизу Відня, дало можливість 
опанувати німецьку мову (якось на науковій конференції за 
кордоном при вільній розмові за столом я чув від австрійських 
колег, що у професора досконалий «віденський акцент»), а 
згодом практично самотужки освоїти і англійську. Останнє 
дало можливість ще у 1980-х рр. читати лекції в США, краї-
нах Африки, виступати на конференціях. А нині саме на Бо-
рисові Тарасовичу лежить обов’язок навчати онкології анг-
лійською студентів з усього світу.

 Упродовж останніх років мені щастить зустрічатися з 
професором Білинським майже щодня – наші кабінети поруч. 
Іноді після якоїсь фахової консультації знаходимо час, щоб 
обговорити минуле, теперішнє і майбутнє. Знову і знову дивую-
ся, як глибоко можна проаналізувати різні події, як влучно 
можна розгледіти небезпеки, які можуть трапитися на нашому 
шляху. Закінчу пересторогою, якою професор поділився не-
давно після обходу в одному з відділів онкоцентру. Там пра-
цюють чудові спеціалісти, нема сумнівів у їхньому патріо-
тизмі і порядності. «Але вони повторювали те, що постійно 
говорить про Україну наш ворог, головною метою якого є 
роз’єднати нас. Багато з них і да лі не розуміють, що лише в 
єдності наша сила. І ми, лікарі, повинні постійно доносити 
це до зневірених людей. Так, ще далеко не все у нас так, як 
ми хочемо. Але якщо тепер піддамося на популістичні обі-
цянки, то можемо втратити дуже багато. Знову від нас – україн-
ських лікарів, вчителів, інженерів – дуже багато залежить. Не 
маємо права стати жертвами гібридної ідеологічної війни і 
мусимо врятувати від поразки наш народ. Найближчий рік – 
це ще одне дуже серйозне випробування для усіх нас».

 Тож побажаємо професорові Білинському ще многих літ 
і радості від майбутніх успіхів України.

Ярослав ШПАРИК
Доцент ЛНМУ ім. Данила Галицького

ВИСОКОПОВАЖАНИЙ КОЛЕГО!
Ви належите до когорти найвидатніших українських вче-

них-медиків, Вам належить суттєвий внесок у як забезпечення 
достойного іміджу Львівського національного медичного 
університету, так і у промоцію української медицини у світі. 
Ви досягнули заслуженого визнання як відомий громадський 
діяч у процесі державотворення незалежної України.

Ви, Ваші діти та онуки є достойними продовжувачами 
лікарської династії Білинських і не лише як лікарі, а й як 
активні українські патріоти .

Глибока та щира людська пошана є подякою за Вашу працю, 
мудрість та чуйність, за Ваше вміння творити та дарувати 
добро людям.

Вітаючи Вас – Почесного члена УЛТ, з нагоди ювілею, 
сердечно зичимо Вам доброго здоровя, наснаги для подальшої 
творчої праці на многії та благії літа!

Яку вже ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від негараздів всяких і від бід,
На роки радість множиться віднині
Й живеться в щасті Вам іще багато літ! 

 • Íàø³ þâ³ëÿðè

ÑËÎÂÎ ÏÐÎ Â×ÈÒÅËß

Виповнилось 70 років про-
фесорові Роману ДУТЦІ

Кожен, хто знає професора 
Романа Дутку, нерідко подив-
ляється його успіхам. А секрет 
цих успіхів, безумовно, в його 
невтомній праці, якій він жер-
товно віддається як у своїй 
професійній роботі, так і в 
громадській діяльності. Ця 
працьовитість, очевидно, була 
закладена ще в дитячі роки, 
коли він – сільський хлопчина, 
пізнав всю напругу землероб-
ської праці. Потрібно відзна-
чити, що виховувався він в 

греко-католицькому та патріотичному середовищі, бо серед 
близьких родичів його батьків були і повстанці, і священники.

Роман Дутка прийшов у світ 23 серпня 1948 року. Він 
походить із скромної селянської родини, що жила у селі Ба-
личі Мостиського району на Львівщині. Впродовж 1966-
1972 років вчився на лікувальному факультеті Львівського 
державного медичного інституту. Працюючи асистентом ка-
федри шпитальної терапії, наприкінці інтернатури подав до 
захисту кандидатську дисертацію і в 1975 році захистив її. В 
1988 році за рекомендацією професора Юліана Децика Рома-
ну Дутці довірили очолити кафедру пропедевтики внутрішніх 
хвороб рідного інституту. Невдовзі – у 1991 році, він захистив 
докторську дисертацію, а в 1992 році отримав звання про-
фесора. 

Професор Р. Дутка є автором більше 200 наукових робіт, 
співавтором декількох підручників та монографій. Під його 
керівництвом виконано та захищено 9 кандидатських дисер-

тацій. Впродовж 8 років успішно працював проректором з 
лікувальної роботи Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького, 4 роки був деканом пе-
діатричного факультету На цих високих посадах він зареко-
мендував себе чудовим керівником, педагогом вищої медич-
ної школи, осягнув повагу та високий авторитет серед колег 
та студентської молоді. Він суттєво вдосконалив навчальну 
програму з пропедевтики внутрішніх хвороб.

Чимало свого часу і таланту Роман Дутка присвячує гро-
мадській роботі, зокрема, як президент Львівської філії асо-
ціації інтерністів України, віце-президент Асоціації україн-
ських лікарів-католиків. Він був серед перших учасників 
Народного Руху України, взяв активну участь у відродженні 
Українського лікарського товариства у Львові у Львові. Впро-
довж 1998-2000 років був членом Головної управи УЛТ у 
Львові, працював у лікувально-профілактичній комісії това-
риства. У 2000 році його громадська діяльність відзначена 
Почесною грамотою УЛТ. У 2009 році йому присвоєно звання 
«заслужений лікар України». Професор Дутка член «Клубу 
греко-католицької інтелігенції», член громадської ради «Свя-
тий Юр», нагороджений Грамотою УГКЦ, яку отримав з рук 
Кардинала Любомира Гузара. 

Колеги та численні пацієнти відзначають особливий талант 
професора Романа Дутки у спілкуванні із хворими. Його доб-
розичливість, приязна усмішка добре допомагають йому при-
щепити оптимізм недужим людям. Ці секрети лікарської 
майстерності він вміло прищеплює свої колегам та студентам.

Роман Дутка започаткував родинну лікарську династію: 
син Яромир є доцентом кафедри хірургії № 1, а дочка Зоряна – 
асистентом кафедри фізичної реабілітації, спортивної меди-
цина та валеології ЛНМУ ім. Данила Галицького; онука Со-
фія – студентка ЛНМУ.

Зеновій МАСНИЙ

Високоповажаний Колего!
З нагоди Вашого чудового ювілею УЛТ у Львові щиро 

вітає Вас. Бажаємо Вам Господньої ласки на многії літа у 
здоров’ї та мирі! Хай Вам повсякчас усміхається доля, хай 
всі Ваші діла повняться творчим натхненням та успішно вер-
шаться.

Хай в Вашому житті не буде хмар на небі
І сонце завжди мов би влітку гріє,
А осені не буде, хоч листя вже жовтіє,
Бо сили є, і задуми, і мрії.
Як сонця жар візьміть їх у долоні
Й даруйте всім – собі зоставте спомин.

 • Â³òàºìî!

ÑÅÊÐÅÒ ÉÎÃÎ ÓÑÏ²Õ²Â – ÍÅÂÒÎÌÍÀ ÏÐÀÖß

 • Àêòóàëüíà öèòàòà
«З’явились препарати, якими можна виліку-

вати гепатит С. Ми закуповуємо ці ліки, які в 
США коштують 8 тисяч доларів, за ціною 89 до-
ларів.»

В. о. міністра охорони здоров’я України
У. СУПРУН (27.07.2018 року)
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Пані Ліда Криштальська 
належить до тих лю-

дей, які своїм покликанням, 
природнім талантом, наполег-
ливістю змогли досягти достой-
них висот творчого, фахового 
рівня. Мені випала щаслива 
доля працювати впродовж два-
надцяти років поруч з доктором 
Лідою Криштальською в кліні-
ці шпитальної хірургії, яку очо-
лював професор Григорій Іваш-
кевич, і мені видавалося, що я 
достатньо добре пізнав її. Але 
людину, як картину художника 
чи гірський краєвид, чітко й доб-

ре можна роздивитися лише на відстані. В клопоті клінічної 
роботи багато рис людського характеру (доброту, щиру по-
смішку, готовність допомогти) якось не помічаєш. І ось про-
минули роки, і лише після зміни місця праці, в іншому люд-
ському оточенні все порівнюєш і оцінюєш інакше. Тепер 
можна сказати, що Ліда Романівна – людина великої щирої 
душі, розуму та таланту, вишукана інтелігентка, великий жит-
тєлюб та оптиміст. 

Ліда Криштальська народилася 31 серпня 1933 року в ін-
телігентній львівській сім’ї. У мешканні Криштальських час-
тими гостями були такі відомі люди, як композитори Василь 
Барвінський та Роман Савицький, директор «Народної лічни-
ці» Тит Бурачинський та інші діячі. Батько п. Ліди був не 
тільки знаним у Галичині юристом, але й талановитим скрипа-
лем, часто виступав на сцені Львівської філармонії та оперного 
театру. Мама ж була відомою львівською лікаркою-рентгено-
логом в «Народній лічниці», а згодом в доцентом та завкафед-
рою у Львівському медичному інституті. В такому високоін-
телектуальному середовищі виростали діти Романа та 
Ярослави Криштальських. Син Олег успадкував ідеальний 
музичний слух і дар та став відомим не тільки в Україні, але 
й в світі піаністом, а Ліда перейняла від мами любов до ме-
дицини. В ранньому дитинстві виховувалася дома та в садоч-
ку, але тільки до шестирічного віку. У 1939 році «радянські 
визволителі» ліквідували дитячий садок і маленька Ліда опи-
нилася дома. Займатися її вихованням не було кому, бо бать-
ки були зайняті працею. У шість років Ліду влаштовують в 
перший клас середньої школи. Навчання в школі співпало з 
Другою світовою війною та радянським післявоєнним періо-
дом. Два окупаційні режими для родини Криштальських бу-
ли важкими, довкола чигала небезпека та різні труднощі. 
Після успішного завершення середньої школи Ліда вирішила 
подати документи в Львівський медичний інститут. Однак у 
шістнадцятирічної дівчини документів у вуз не приймали. 
Тому батьки п. Ліди стали звертатися з заявами в різні дер-
жавні та освітні установи з проханням дозволу на вступ в 
медінститут і, зрештою, отримали його. На перших курсах 
навчання в медінституті приємне враження на Лідію Романів-
ну справив завкафедрою анатомії професор А.П. Любомуд ров – 
високо інтелігентний, уважний до студентів викладач – своєю 
поведінкою, акуратністю, зовнішнім виглядом, одягом. В по-
дальшому таке ж враження справили завкафедрою біохімії 

професор Б.Собчак, а 
на клінічно кафед-
рах – професор 
Г.П. Ков ту нович, до-
цент В.Келеман, про-

фесор А.І. Гнатишак, доцент Й.А. Макаруха, професор Д.А.Ма-
кар – своїми знаннями та вмілими операціями, клінічними 
розборами, ставленням до хворих та до студентів. Своїм за-
хопленням хірургією поділилася дома з батьками й радилася 
з ними про вибір фаху – хотіла стати хірургом. Батьки відпо-
віли: «Роби як хочеш». Потім були розмови з професорами 
Г.П. Ковтуновичем та А. І Гнатишаком, які порадили спробу-
вати освоїти ази хірургії, а якщо не сподобається – вибрати 
собі інший лікарський фах. Це захоплення хірургією ще з 
студентських літ залишилося життєвим вибором на ціле життя. 

У 1955 році Лідія Криштальська закінчила з відзнакою 
медінститут та була спрямована на роботу хірургом в Сам-
бірську ЦРЛ. В тому ж часі вийшла заміж за асистента кафе-
дри педіатрії Юрія Бергтравма. Тут, у Самборі, попрацювала 
один рік. В 1957 р. була прийнята на роботу в Львівську ОКЛ 
на 0,5 ставки, а через реорганізацію кафедр коротко працю-
вала хірургом на санавіації. У хірургічній клініці професора 
Г.П. Ковтуновича наполегливо почала займатися науковою 
роботою. За порадою професора А.І.Гнатишака вивчала роль 
і місце стафілокока в розвитку хірургічних захворювань та 
ускладнень після операції. В 1967 році Ліда Романівна під 
керівництвом професора А.І.Гнатишака успішно захищає 
кандидатську дисертацію на тему «Патогенний стафілокок в 
хірургічній клініці». В 1968 році переходить на роботу в ме-
дінститут на посаду асистента кафедри шпитальної хірургії, 
яку очолював професор Л.Н. Кузьменко, а згодом професор 
Г.А. Івашкевич. Працівники клініки професори Д.А. Макар 
та Г.А. Івашкевич, доценти Й.А. Макаруха, хірурги В.М. Бро-
дик, Я.М. Николайчук тепло прийняли молоду, інтелігентну, 
енергійну Ліду Криштальську. 

Дуже швидко її знання,наукові і фахові здібності оцінив 
професор Г.А.Івашкевич і в її особі мав доброго клінічного 
помічника, однодумця та навіть порадника. Професорові ім-
понували її інтелігентність, енергійність, творче клінічне 
мислення, педагогічний хист та пунктуальність. Їхня тривала 
творча співпраця створила добрий професійний та науковий 
рівень клініки. Ліду Романівну захопила висока і. витончена 
майстерність хірургічних дій професора, його ерудиція, не-
стандартні підходи до пояснень патогенезу запальних про-
цесів. Він надавав важливого значення процесам протеолізу 
та протеолітичним ферментам як першочерговим чинникам 
запального процесу. Глибоко вивчаючи ці біохімічні та пато-
фізіологічні процеси, по-новому підійшов до пояснення крово-
теч та їх рецидивів при виразковій хворобі шлунка та 12-па-
лої кишки, а також до їх лікування. Ліда Романівна активно 
включається в вивчення названої проблеми: друкуються нау-
кові статті, проводяться виступи на наукових конференціях, 
методика набуває широкого використання в хірургічних клі-
ніках України та СРСР. Професор Г.А.Івашкевич пропонував 
Ліді Романівні планувати докторську дисертацію, але, на жаль, 
життєві обставини склалися так, що від планування доктор-
ської змушена була утриматися. Лише у 1993 році, після 25 ро-
ків років праці асистентом на кафедрі шпитальної хірургії, їй 
присвоїли звання доцента.

Ліду Романівну дуже любили студенти за її прихильність 
до них, увагу й доброзичливість, за високі знання та вміння, 
за пошану до хворих і ювелірну хірургічну техніку. Вона вмі-

ла так захопити студентів хірургією, що багато її учнів після 
закінчення інституту присвятили себе цій галузі медицини, 
а деякі дівчата навіть наслідували її манеру ходьби та пове-
дінку з хворими. Повага до хворого, високий професіоналізм, 
співчуття, безвідмовна допомога в будь-яку пору дня чи доби 
були притаманні всім працівникам клініки, що надало їй ве-
ликого авторитету. Сюди зверталися пацієнти не тільки Львів-
ської, але й Волинської, Рівненської і Закарпатської областей.

Не дивлячись на велику зайнятість в клініці, Ліда Рома-
нівна знаходила час для громадської роботи. Вона – член 
асоціації хірургів Львівщини, Українського лікарського това-
риства, Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, відвідує їх 
засідання, часто виступає, бере участь в дискусіях.

Ліда Криштальська – великий шанувальник мандрівок. 
Давніше, в часи літніх канікул завжди разом з друзями манд-
рувала на каяках по річках України, Литви, Білорусі, майже 
щорічно приймала участь у весняних походах «Говерлянка». 
Часто відпочивала в Карпатах - у «своїй Дорі» на Івано-Фран-
ківщині, вслухалася в шум і мелодію гірських бурних 
потоків,шепіт смерек та ялиць. 

Як практичний хірург Лідія Романівна продовжувала пра-
цювати до 2013 року, допомагала іншим спеціалістам клініки, 
проводила консультації, клінічні розбори, до неї часто звер-
талися за порадами й допомогою колишні її учні, а нині – 
районні хірурги.

 Прикро, що за багаторічну, більш як півстолітню працю 
в хірургії, Лідія Криштальська не відзначена жодною урядо-
вою нагородою, лише кількома подяками адміністрації меду-
ніверситету. Проте найбільшою нагородою для неї була й 
залишається щира і тепла вдячна посмішка пацієнтів та радість 
в їхніх очах, подяка за виздоровлення та щасливе повернення 
до родини. Пані Ліда ніколи не шкодувала про те, що при-
святила своє життя хірургії, не дивлячись на великі хвилю-
вання, переживання, безсонні ночі та втрату вихідних чи 
святкових днів.

В житті п. Ліди Криштальської були важкі і сумні роки, 
але цей настрій не показувала на людях. Ніколи не скаржи-
лася й не скаржиться на свою долю, в своєму серці береже 
пам’ять про тих, хто відійшов, та любов до людей, які її ото-
чують.

Сьогодні Ліда Романівна на заслуженому відпочинку. До-
недавна часто робила проходи по вулицях Львова, вела роз-
мови з знайомими людьми. Нині, на жаль, не може, як раніше, 
прогулюватись львівськими вулицями з своїм чотирилапим 
другом, але оптимізму й надії не втрачає. Ліда Романівна – 
цікавий співрозмовник, багато знає, постійно цікавиться гро-
мадським і політичним життям, мистецтвом, літературою та 
спортом. Прожиті минулі роки не були змарновані: вона до-
сягла вершин в хірургії, здобула авторитет й пошану серед 
колег, пацієнтів, виховала дітей, які також вибрали медицину, 
виховала трьох внуків, серед яких є й студентка медунівер-
ситету, має шість правнуків.

Ювілей – не лише радісний час для ювілярки та її родини, 
а й час оцінок та роздумів про минуле, сучасне і майбутнє. 
Тож побажаймо пані Ліді Криштальській доброго здоров’я, 
активного життя та спокійного довголіття. 

Українське лікарське товариство у Львові сердечно вітає 
Вас, високоповажана Лідіє Романівно із ювілеєм. Нехай Гос-
подь тримає Вас під своєю опікою ще багато літ, а всі вони 
будуть сповнені земними радощами, теплом та любов’ю близьких.

Йосиф ГОЛИК, член УЛТ, доцент
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«Â ÑÂÎªÌÓ ÑÅÐÖ² ÁÅÐÅÆÓ ËÞÁÎÂ...»

Героїня нашої розповіді 
Оксана Потимко народи-

лась у Львові 23 серпня 1968 ро-
ку. Після закінчення у 1987 році 
відділу мед сестринського відді-
лу Львівського державного ме-
дичного училища працювала у 
відділенні торакальної хірургії 
Окружного військового шпиталю. 
На зламі 1991-1992 років дівчи-
на раптово втратила зір, отримав-
ши статус інваліда I групи по 
зору. Будучи незрячою, стала 
студенткою історичного факуль-

тету Львівського національного університету ім. І. Франка. 
У 2002 році вступила до аспірантури ЛНУ ім. І. Франка на 
кафедрі давньої історії України та археографії і через 5 років 
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата історичних наук «Розвиток медицини у Львові в XIV – 
XVIII ст.: історіографія проблеми».

Окрім того, коротко тривалими курсами навчалась у Ка-
наді в університеті «Манітоба» у Вінніпегу (2010 р.) та Шве-
ції (Академія «Свефі» у Хапаранді, 2008-2016 рр. та Інститут 
спеціальної педагогіки у Стокгольмі, 2016 р.). Її перу належать 
публікації у наукових і науково-популярних виданнях у галу-
зі освіти та соціальної проблематики; монографія «Розвиток 
медицини у Львові в XIV-XVIII століттях: література, проб-
леми, дискусії» (Л., 2012 р.), численні статті з історії львівської 
медицини доби середньовіччя та раннього модерну. 

 Ще під час навчання в аспірантурі розпочала активну 
громадську діяльність. З 2005 року працювала на посаді голо-
ви Львівської ТПО УТОС, від 2006 року була головою прав-
ління Львівської обласної організації УТОС. Від 2011 року 
донині обіймає посаду виконавчого директора Львівського 
обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів» (УСІ).

У 2011-2012 роках працювала викладачем кафедри корек-
ційної педагогіки Львівського обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти. Від жовтня 2012 року працює в 
Національному університеті «Львівська політехніка» на по-
саді керівника Ресурсного центру освітніх інформаційних 
технологій для осіб з особливими потребами.

З 2018 р. – радник міського голови м. Львова (на громад-
ських засадах), член Лікарської комісії Наукового товариства 
імені Шевченка.

Професійна та громадська праця пані Оксани достойно 
відзначена. Вона є «Заслужений працівник соціальної сфери 
України», нагороджена медаллю «Paul Harris Fellow» за без-
корисливе служіння людям (2010 р.), пам’ятною монетою 
Митрополита Андрея Шептицького (2013 р.), відзнакою Прези-
дента України – ювілейною медаллю «25 років Незалежності 
України» (2016 р.), відзнакою «Золотий герб Львова» (2018 р.). 

Крім того, удостоєна відзнаки «Філантроп року» (2012 р.) та 
«Людина Львова» (2012 р.), нагороджена грамотами, подяками, 
дипломами Кабінету Міністрів України, Міністерства культу-
ри України, Міністерства соціальної політики України, Львів-
ської міської ради, Львівської обласної державної адміністрації. 

Оксана Потимко активно працює над впровадженням в 
Україні іноватики у сфері освіти, культури з метою доступ-
ності для осіб з важкими порушеннями зору. Вона є автором 
української моделі інклюзивного навчання сліпих дітей, яка 
дозволяє їм успішно навчатись у звичайних школах замість 
спецінтернатів; вітчизняної методики аудіодискрипції – ко-
ментування кінофільмів, театральних вистав, музейних екс-
позицій, туристичних маршрутів тощо для осіб з важкими 
порушеннями зору; окремих законодавчих актів, що регла-
ментують новий формат літератури для незрячих – DAISY 
література. Тісно співпрацює щодо цього із закордонними 
партнерами, інститутами, навчальними закладами.

За започаткування аудіодискрипції в Україні і створення 
першого мультиплікаційного фільму для незрячих дітей, за 

ініціювання і реалізацію інтегрованого концерту «Відчини-
лося життя», за розвиток інклюзивної освіти і розпрацюван-
ня української моделі інклюзивного навчання незрячих шко-
лярів Оксана Потимко стала Лауреатом відзнаки «Благодійна 
Україна» у кількох номінаціях.

Зеновія СЛУЖИНСЬКА, 
Олександра ГРУШИНСЬКА

Українське лікарське товариство у Львові сердечно вітає 
Вас, вельмишановна пані Оксано, із ювілеєм. Ваша жертовна 
праця заслуговує високої поваги та заслуженого визнання, бо 
Ви даруєте незрячим, яким медицина не може допомогти, 
реальні можливості максимально можливої в таких випадках 
доступності до повноцінного життя, навчання, осягнення 
мистецьких надбань. Щиро зичимо Вам доброго здоров’я і 
творчої наснаги для здобуття нових успіхів у Вашій незрів-
нянно важливій праці.

Нехай життя квітує буйним цвітом
І дні народження приходять знов і знов,
А Господь Бог дарує з кожним роком
Здоров’я, радість, щастя і любов!

 • Â³òàºìî!

ÇÀÂÄß×ÓÞ×È ¯É ÍÅÇÐß×² ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÁÀ×ÀÒÜ!

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÐÎÇÃËßÍÓÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍ² 
ÏÈÒÀÍÍß

На чергових засіданнях Головної Управи товариства 
розглянуто питання щодо підготовки до участі в 

роботі Конгресу СФУЛТ у вересні 2018 року, про діяльність 
окремих осередків та активізацію їх роботи. Заслухано по-
відомлення про участь у історико-термінологічній конфе-
ренції, яка відбулась у Києві в липні 2018 року та про Заяву 
Всеукраїнського Лікарського Товариства стосовно підготов-
леного Міністерством охорони здоров’я України проекту 
«Концепції про ліцензування професійної діяльності лікарів» 
від 12 червня 2018 р.

Власна інформація
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1 червня 2018 року в День захисту дітей з нагоди 25-ти 
річчя Львівської міської дитячої клінічної лікарні відбулася 
урочиста академія у Львівському академічному театрі імені 
Марії Заньковецької. Прозвучало багато привітань, відбулося 
нагородження працівників лікарні.

Ще на етапі проектування та бу-
дівництва МДКЛ головним лікарем 
було призначено Дмитра Івановича 
Квіта, який є незмінним керманичем 
лікарні впродовж усього часу її ро-
боти. Його внесок у становлення та 
розвиток лікарні важко переоцінити. 
Саме завдяки зусиллям головного 
лікаря, його відданості справі, праг-
ненню до збільшення обсягу і вдо-

сконалення педіатричної допомоги дитяча лікарня Львова 
святкує 25-ти річний ювілей у розквіті своїх можливостей.

Лікарня розпочала своє функціонування 16 лютого 1993 ро-
ку, коли було відкрито стаціонар на 340 ліжок; який складався 
з 8-ми клінічних відділів. Першого пацієнта прийняли 9 бе-
резня, а 20 квітня проведено першу хірургічну операцію, тобто 
лікарня почала функціонувати в повному об’ємі. До базових 
відділів поступово додавалися відділи: нейрохірургії, орто-
педо-травматологічний, відновного лікування, офтальмоло-
гічний.

У 2007 році було відкрито новий неонатологічний корпус 
на 60 ліжок, в якому розгорнуто відділ патології новонаро-
джених, а також відділ реанімації новонароджених з виїзною 
неонатологічною бригадою.

На сьогодні у лікарні є 16 клінічних та 7 параклінічних 
відділів, консультативна поліклініка на 240 відвідувань в змі-
ну, де організовано прийом 21 спеціаліста. 

Від 1 січня 2018р. в структуру лікарні входять наступні 
відділи: діагностичний, патології новонароджених, І та ІІ пе-
діатричні, ІІІ (нефрологічний), алергологічний, неврологічний, 
І хірургічний (відділ невідкладної хірургічної допомоги), від-
ділення хірургії вроджених вад розвитку та хірургії новона-

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

×ÂÅÐÒÜ Â²ÊÎÂÈÉ ÞÂ²ËÅÉ ËÜÂ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÔËÀÃÌÀÍÀ ÏÅÄ²ÀÒÐ²¯ 
роджених, нейрохірургічний, урологічний, офтальмологічний, 
отоларингологічний, ортопедо-травматологічнтий, ліжка від-
новного лікування, відділ анестезіології та інтенсивної тера-
пії для новонароджених, відділ анестезіології та інтенсивної 
терапії для дітей старшого віку.

Крім цього, в лікарні функціонують параклінічні відді-
лення: приймальне, функціональної діагностики, реабілітації, 
клініко-діагностичної лабораторії, рентгенологічне, операцій-
но-анестезіологічне, гіпербаричної оксигенації.

В міській дитячій клінічній лікарні працюють 177 лікарів, 
з них 94 вищої кваліфікаційної категорії; 2 заслужені лікарі 
України; 6 кандидатів медичних наук; 373 медсестри, з них 
219 – вищої кваліфікаційної категорії, з яких 45 мають ступінь 
бакалавра. 

В дитячій клініці на вул. П.Орлика основою надання спе-
ціалізованої медичної допомоги є європейські цінності та най-
кращі традиції галицької медицини. Щорічно більше 17 тисяч 
пацієнтів госпіталізується на стаціонарне лікування, більше 
20 тисяч оглядається у приймальному відділі, близько 100 тисяч 
пацієнтів консультується в консультативній поліклініці лікарні. 

За 25-ть років роботи тільки в приймальному відділенні 
надано медичну допомогу половині мільйона дітей, проліко-
вано більше трьохсот тисяч пацієнтів, прооперовано більше 
55 тисяч дітей, в консультативній поліклініці проконсульто-
вано півтора мільйона дитячого населення міста та області. 
Спеціалісти лікарні дбають про найголовнішу цінність кожної 
людини – здоров’я, тому ми відкриті для співпраці, допомоги, 
обміну досвідом з іншими медичними державними і недер-
жавними організаціями. Спеціалісти МДКЛ стажуються в 
провідних клініках Канади, США, Британії, Бельгії, Польщі. 

Пріоритетами роботи в лікарні є: інтенсивна терапія, в 
т.ч. новонароджених; нейрохірургічна допомога та хірургія 
новонароджених; малоінвазивні операційні втручання; корек-
ція вроджених вад розвитку шлунково-кишкового тракту у 
дітей раннього віку; проведення скринінгових програм об-
стеження: органів зору, слуху, кульшових суглобів, патології 
серця і центральної нервової системи; проведення алергоді-
агностики у дітей раннього віку; реабілітаційна допомога, 
програма релактації (підтримки грудного вигодовування) та 
участь у проекті «Трансплантація печінки у дітей».

Лікарня протягом 10-ти років видає спеціалізований жур-
нал «Алергія у дитини». У відділенні хірургії вроджених вад 
розвитку та новонароджених на обліку перебувають діти з 
усієї України, яких клініка готувала до трансплантації печінки 
в європейських центрах і в подальшому наші спеціалісти здійс-
нюють посттрансплантаційне спостереження та лікування. 

Завдяки підтримці міського управління охорони здоров’я 
за останні роки в лікарні відкрилися високоспеціалізовані 
відділення хірургічного профілю, створена потужна неона-
тологічна служба. Проводяться унікальні операції при важких 
формах епілепсії, сколіозу, пухлин ЦНС, реконструктивні 
операції кишківника у новонароджених. 

МДКЛ має багаторічний досвід проведення конференцій, 
форумів. Сучасний зал з телекомунікаційним устаткуванням 

дозволяє проводити прямі трансляції з операційних та теле-
консультації зі спеціалістами провідних клінік світу, втілено 
пілотний проект «Електронна карта пацієнта». Тепер установа 
має розвинуту потужну мережу, нараховує 130 точок доступу 
до інтернету, 84 робочих місць «Доктор Елекс». 

На базі міської дитячої клінічної лікарні функціонують 
дев’ять міських центрів: алергологічний, статевого виховання 
дітей та підлітків, колопроктологічний, антирабічної допомо-
ги, протисудомних станів у дітей, мініінвазивних хірургічних 
втручань у дітей з урологічною патологією, гастроентеро ло-
гічний, дитячої нефрології та артеріальної гіпертензії, реабі-
літації дітей з вродженими та набутими формами кривошиї.

Міська дитяча клінічна лікарня є базою педіатричних ка-
федр Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького: педіатрії №1, педіатрії №2, кафедри 
дитячої хірургії, педіатрії та неонатології ФПДО. На базі лі-
карні здійснюється науково-пошукова робота, здобуваються 
вчені ступені. Із працівниками чотирьох кафедр львівського 
національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого створено єдину команду з спільною метою та спільною 
відповідальністю. Досягнення є результатом командної робо-
ти, чіткого якісного менеджменту, всебічної підтримки нова-
цій у лікарні владою міста.

Міська дитяча клінічна лікарня акредитована комісією 
МОЗ України на вищу категорію, сертифікована на статус 
«Лікарня, доброзичлива до дитини», майже всі відділення 
лікарні сертифіковані на статус «Чиста лікарня, безпечна для 
пацієнтів». Лікарня здобула грант на впровадження і розвиток 
телемедицини. Лікарня є лауреатом рейтингу «Кращі підпри-
ємства України» та переможцем в конкурсі «Галицький ли-
цар – 2006». Установа сертифікована згідно вимог стандарту 
ДСТУ ISO 9001:2009. 

В 2017 році лікарня здобула перемогу в громадському про-
екті «Найкраща операційна – для найменших пацієнтів». В 
цьому ж році відкрито «Вікно життя». 

Особлива увага в роботі лікарні надається освітнім про-
грамам для пацієнтів та їх батьків. У лікарні функціонують 
«Школа атопії» і «Нефрошкола». Створено дві спільноти бать-
ків з допомоги передчасно народженим малюкам та дітям з 
трансплантованими органами. 

В ході реформи медичної галузі МДКЛ бачить своє місце 
як лікарня інтенсивної терапії з організацією відділення не-
відкладної допомоги («Emergency department»)

«З нами – надійно, безпечно, комфортно». 
Постійне прагнення до розвитку та самовдосконалення 

дозволяє нам з впевненістю дивитися у майбутнє завдяки си-
лі волі, знанням та цілеспрямованості сотень людей, які пра-
цюють в міській дитячій клінічній лікарні, і назавжди зали-
шаються членами «команди МДКЛ».! 

Д-р Марта СЕКУНДА
голова осередку УЛТ

Львівської міської дитячої клінічної лікарні

Впродовж 30 травня – 3 червня у столиці Хорватії За-
гребі відбувся ювілейний 25 Конгрес Всесвітньої 

федерації Асоціацій лікарів-католиків (FIAMC) «Святість 
життя і лікарська професія від Humanae vitae до LaudatoSi». 
Завданням конгресу було проаналізувати, що зроблено в ца-
рині медицини з часу проголошення папою Павлом VI енцик-
ліки «Humanae vitae» («Людського життя») 25 липня 1968 ро-
ку. Ця енцикліка висвітлила вчення Церкви про людське 
життя, яке повинне бути недоторканним і вважатися святим 

від часу зачаття до природної смерті. Вона викликала великі 
дискусії в науковому та медичному світі. З того часу Римські 
Архиєреї та різні церковні наукові й навчальні структури по-
глиблювали вивчення даної проблематики та видавали відпо-
відні документи і повчання. Нова енцикліка папи Франциска 
«LaudatoSi» («Славен будь») присвячена турботі про наш 
спільний дім – Землю, на якій живуть люди. Це питання не 
стосується лише навколишнього середовища, а спонукає за-
питувати себе про сенс існування та про цінності, на яких 
ґрунтується суспільне життя.

Головні теми конгресу можна було б окреслити, як «свя-
тість життя в світлі етичного релятивізму, секуляризму та 
трансгуманізму від часу зачаття до природної смерті», «наука 
та медицина у творах Вчительського Уряду Церкви, вираже-
ні в папських енцикліках за минулі п’ятдесят років», «місія 
FIAMC, як Міжнародної асоціації медичних фахівців в узго-
дженні із вченням Католицької Церкви». 

З програмною доповіддю до делегатів конгресу звернув-
ся кардинал Вілім Якобус Ейк з Нідерландів. Тема доповіді: 
«Humanae Vitae. Півстоліття – камінь спотикання,чи пророчий 
документ?» В роботі конгресу взяли участь також духівник 
хорватського католицького лікарського товариства єпископ 
Валентин Позаіч, монсеньйор Вінченцо Палія – Президент 
Папської Академії за життя з Риму, доктор Джон Лі – Пре-
зидент FIAMC, доктор Вінченцо Де Філіпіс – Президент Єв-
ропейської федерації асоціацій лікарів-католиків (FEAMC), 
близько 200 делегатів з усього світу. Від української делега-
ції  – доктор Іван Луць – Президент Асоціації лікарів-католи-
ків України, о. Корнилій Віктор Яремак, ЧСВВ – духовний 
асистент Асоціації та члени Асоціації Марта Ференц і Тарас 
Ференц.

Делегати обговорювали різноманітні питання, які турбу-
ють сучасне лікарське співтовариство, достатньо звернути 
увагу на запропоновану тематику: «Сила та слава сумлінної 
практики серед культури смерті – те, що повинен знати кожен 
професор католицької системи охорони здоров’я»; «Лікарня, 
як християнська організація»; «Роль католицьких лікарів у 
сучасній Європі: між наукою та біоетикою, правами та сво-
бодою думки»; «Роздуми про людину в умовах панування 
технічних наук»; «Етичні аспекти щоденної клінічної прак-

тики з точки зору нових технологій»; «Біоетика та політика: 
правильне управління людством»; «Медична помилка – погляд 
з точки зору правди»; «FIAMC, молоді лікарі та студенти-
медики»; «Від наукового знання до співчуття до пацієнтів» 
та багато інших.

Наголошувалося, що людське життя не може стати об’єктом 
зловживань, бо воно створене на образ Божий, а лікарі у сво-
їй суті повинні служити життю як об’єкту святості. Вони по-
винні всіляко протистояти так званій «культурі смерті», яка 
опановує сучасне суспільство і ставить за мету створити «іде-
альний світ», усуваючи завдяки псевдонауковим аргументам 
людей, які не вписуються у задані форми цього ідеального 
світу. Лікарі із служителів життя перетворюються на вбивць 
у білих халатах через здійснення абортів, просування абор-
тивних засобів контрацепції, запровадження принципів евге-
ніки, зловживання лікарськими засобами і технологіями, 
здійснення евтаназії з медичних чи інших причин. Від Украї-
ни з доповіддю «Український досвід соціальної допомоги 
молодим матерям» виступила Марта Ференц, а о. Корнилій 
Яремак виступив із доповіддю «Утвердження поняття людської 
гідності у пострадянському та постсоціалістичному суспіль-
стві на прикладі України».

Делегати конгресу взяли участь у Службі Божій в катед-
ральному соборі Загреба в честь загребської чудотворної іко-
ни Матері Божої Кам’яних Воріт – покровительки Загреба, 
яку очолили кардинал Вілім Ейк та загребський архиєпископ, 
кардинал Йосип Бозаіч. Наступного дня кардинал Ейк у спів-
служінні священиків – учасників конгресу, відслужив Служ-
бу Божу в церкві святого Марка в центрі Загреба. В неділю, 
3 червня, на завершення конгресу відбулася проща делегатів 
до найбільшого хорватського відпустового центру в місті Ма-
рія Бістріца.

Під час конгресу було обрано нового президента FІAMС, 
яким став доктор Бернард Арс із Бельгії, а також відбулася 
асамблея FEAMC – нарада президентів європейських асоціа-
цій, на якій вирішено наступну асамблею провести в Україні, 
у Львові в жовтні 2018 року.

о. Корнилій Віктор ЯРЕМАК, ЧСВВ
духовний асистент Асоціації лікарів-католиків України
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Часом лікарям пологових будинків доводиться відразу 
після пологів констатувати факт відсутності зору (або 

й очних яблук) у новонароджених немовлят. Іноді це прог-
нозовано, іноді – абсолютно несподівано для лікарів і родичів 
дитини. І тоді ця новина стає шокуючою для батьків ново-
народженого немовляти. Родина переживає психологічний 
стрес, відчай, зневіру; радість переростає в горе, часом – у 
несприйняття, яке може закінчитись відмовою від дитини. На 
жаль, такі випадки трапляються і вони не поодинокі. 

Серед майже трьох десятків незрячих дітей з різних ку-
точків України, якими опікується Ресурсний центр освітніх 
інформаційних технологій Національного університету «Львів-
ська політехніка», є троє відмовних: з Дніпра, Вінниці, Львова. 
Усі вони просто незрячі, без жодних додаткових ускладнень, 
мають норму інтелекту; двоє – неймовірно талановиті в сенсі 
музики та вокалу, і, попри свій вік (13 і 10 років), виступають 
з концертами в Україні та поза її межами, і навіть записують 
власні альбоми у США. Ці діти є частими гостями на теле-
баченні, оскільки вони – справжні зірки. 

Цікаво, що думають рідні батьки, спостерігаючи за влас-
ною дитиною на екрані телевізора? Дитиною, від якої колись 
вони добровільно відмовились…

Залишимо осторонь роздуми про моральні якості батьків, 
що покинули власних дітей. Цілком можливо, що якби поруч 
знайшовся той, хто міг би дати добру пораду і підказати шлях 
крізь темряву, ці батьки не оступилися б. 

Отож, пропонуємо кілька порад для лікарів пологових 
будинків, педіатрів, офтальмологів, сімейних лікарів, врешті – 
просто небайдужих медичних працівників, котрі й можуть 
стати першим (а часом єдиним) поводирем для зневіреної 
мами. Впевнені, що ці поради, донесені до молодих мамусь, 
зменшать чисельність відмовних сліпонароджених дітей. Ба, 
навіть більше: дозволять міцно поставити на ноги тих не-
зрячих малюків, яких батьки залишили біля свого серця.

 Впродовж останніх десятиліть цивілізаційний поступ 
зроив чималий крок уперед. З’явились інформаційні техно-
логії та гаджети для осіб з важкими порушеннями зору, в 
тому числі – повністю незрячих. Серед них – комп’ютери з 
мовними програмами, які дозволяють незрячим дітям 8 – 9-річ-
ного віку писати тексти, користуватись електронною поштою 
та Інтернетом, спілкуватись зі своїми друзями в Україні та за 
кордоном, читати книжки і т.д. Маленькі незрячі діти з легкі-
стю засвоюють комп’ютерну грамоту, дивуючи всіх навколо. 

У майбутньому володіння комп’ютером відкриє перед 
ними широкі перспективи не лише у навчанні в провідних 
закладах вищої освіти України чи Європи, але й гарні шанси 
щодо працевлаштування. Так, повністю незряча молодь сьо-
годні працює програмістами, юристами, викладачами вишів, 
вчителями шкіл, редакторами у видавництвах, директорами 
підприємств, журналістами, перекладачами іноземних мов та 
ін. Окремі наполегливі незрячі провадять власний бізнес, інші – 
займаються наукою і захищають докторські дисертації. Дехто 
працює масажистом або розвивається як спортсмен чи митець.

Інформаційні технології та сучасні технічні засоби дають 
незрячим дітям можливість здобувати середню освіту не лише 
в спеціальній школі-інтернаті для сліпих, а й у звичайних шко-
лах поряд зі зрячими однолітками. Така форма освіти має назву 
«інклюзивна», і вона успішно впроваджується Ресурсним центром 
Львівської політехніки у різних містах і селах всієї України. 

Широкий простір для реалізації власного потенціалу незря-
чій людині дають три найважливіші компетентності: воло діння 
комп’ютером, іноземною мовою і тростиною. Обов’яз ковим, 
без сумніву, є знання шрифту Брайля. Ці компетентності спри-
яють особистій незалежності незрячого від сторонньої допо-
моги, роблять його самостійним, конкурентним на ринку 
праці, привабливим для інших.

Щоразу, коли знайомимось з черговою родиною, яка ви-
ховує власну або всиновлену незрячу дитину, наголошуємо: 
сліпота – це не вирок, це просто інший спосіб сприйняття 
навколишнього світу! Цьому й вчимо батьків – мислити ка-
тегоріями своєї дитини, пояснювати все, що діється довкола, 
коментувати звуки і т.д. Головне – з перших тижнів життя 
взятися за виховання і розвиток маляти, що не бачить. 

Не можна втрачати жодного дня, не можна губити доро-
гоцінний час на сльози і роздуми, не можна медичну складо-
ву поставити понад усе! Адже внаслідок того, що батьки 
часто беруться за рятування зору, і зупиняють корекційно-
розвитковий процес, у незрячих дітей вже в дошкільному 
віці яскраво простежується затримка психічного розвитку, яка 
при невчасній корекції або її відсутності поглиблюється і пе-
реростає у незворотні, на жаль, симптоми.

Саме тому мета цієї публікації – звернути увагу лікарів 
на необхідність раннього втручання у процес виховання не-
зрячої дитини. Раннього – означає від перших тижнів наро-
дження. Ось чому переконливо просимо неонатологів, лікарів 
пологових будинків, сімейних лікарів, офтальмологів, медич-
них сестер та інших дотичних осіб про дуже просту, але гли-
боко моральну справу: дайте мамі новонародженого незрячо-
го маляти добру пораду. Поясніть, що дитина, попри сліпоту, 
має всі шанси на яскраве, цікаве, повноцінне життя: освіту, 
родину, роботу, розваги. Точно таке життя, як мама й тато 
прогнозували для своєї майбутньої зрячої дитини.

Підтримайте добрим словом, і порадьте, куди саме звер-
нутись. Наголосіть, що звернутись потрібно відразу після 
виписки з пологового будинку, а не через рік чи два. Дайте 
контактну адресу і телефон (вони вказані наприкінці статті).

Адже сьогодні незрячі діти і дорослі справді мають чима-
ло нових можливостей, про які ще кілька років чи десятиліть 
тому ніхто й не мріяв. З 2013 року в Україні виготовляють 
мультфільми і кінофільми для незрячих. Ці фільми доповне-
ні спеціальним коментарем, який пояснює незрячій людині, 

що саме відбувається на екра-
ні. Завдяки такому комента-
рю – аудіодискрипції – по-
вністю незрячий глядач 
довідується, як виглядають 
герої стрічки, у що вони вбра-
ні, яка міміка на їх обличчі і 
якого кольору очі та волосся, 
яка пора року чи доби, де са-
ме відбувається дія і т.д.

Друкуються книги ре-
льєфно-крапковим шрифтом 
(шрифтом Брайля), які можна читати кінчиками пальців. У 
Львові та в інших містах України працюють бібліотеки і цен-
три, в яких ці книги можна випозичати особисто або через 
поштову службу. Зауважимо, що пересилання літератури для 
незрячих в усьому світі та в Україні є безкоштовним.

Чимало державних і приватних установ адаптовують свої 
веб-сторінки для користувачів з важкими порушеннями зору. 
Завдяки цьому незрячі школярі та студенти можуть мати вільний 
доступ до різних джерел інформації, знаходячи відповіді на 
питання, які їх цікавлять у певний період життя чи навчання.

Сьогодні спеціально для незрячих осіб розробляються 
бронзові мініатюри архітектурних споруд. Так, у Львові поряд 
з оригіналами розміщені бронзові макети ратуші, собору Свя-
того Юра, пам’ятника Тарасові Шевченку. Усі ці макети мож-
на обстежити долонями на дотик і «побачити», як саме ви-
глядають визначні пам’ятки давнини чи сьогодення.

Майже 80% львівських світлофорів оснащені звуковими 
маячками. Це також допомога для незрячих пішоходів. Зву-
ковий маячок вмикається разом з зеленим світлом світлофора, 
даючи незрячому сигнал про дозвіл переходити вулицю. Такі 
ж звукові маячки встановлені на вхідних дверях до багатьох 
поліклінік, стоматологічних клінік, театрів, управлінь соці-
ального захисту, вокзалів тощо. Ці звукові маячки орієнтують 
незрячих перехожих, в якому напрямку їм потрібно рухатись.

Спеціально для тих, хто не бачить, на сучасних сенсорних 
телефонах встановлені GPS-навігатори із звуковим супрово-
дом. Варто задати напрям руху, і людина, що не бачить, здат-
на потрапити саме туди, куди планувала.

Існують побутові засоби, пристосовані для осіб з повною 
втратою зору: озвучені кухонні ваги, дозатори та індикатори 
рідин, визначники кольору та ін. Незрячі користуються й 
адаптованим для них медичним обладнанням – озвученими 
тонометрами, термометрами, глюкометрами тощо.

Діти та дорослі з важкими порушеннями зору успішно 
реалізовують себе в спорті. Зараз для них доступні такі види 
спорту як шахи, шашки, гол-бол, настільний теніс, лижі, біат-
лон, футбол, плавання, дзю-до та ін. Щороку проводяться 
регіональні, національні, міжнародні турніри для «особливих» 
спортсменів. Найкращі з них потрапляють у паралімпійську 
збірну України, змагаючись на Паралімпійських іграх і здо-
буваючи переконливу перемогу для України. 

Творчо обдаровані незрячі вже неодноразово ставали пе-
реможцями національних талант-шоу «Голос Країни», «Укра-
їна має талант», «Народна зірка» та ін. Дехто з них успішно 
стартував з власною артистичною кар’єрою, даруючи всім 
свій співочий талант і, водночас, гідно заробляючи на власне 
життя. Достатньо згадати Олену Ковтун – незрячу дівчину з 
Полтави, при народженні покинуту батьками, яка у 2010 ро-
ці здобула гран-прі на конкурсі «Україна має талант!». Олена 
перемогла десятки зрячих суперників, а за виграні кошти при-
дбала власну квартиру, де й мешкає разом з чоловіком. 

Світ стає дедалі відкритішим і доступнішим для осіб з 
важкими порушеннями зору. Значною мірою це заслуга самих 
незрячих, які активно відстоюють свої права і запроваджують 
в Україні передовий європейський досвід. Чимало корисної 
інформації можна знайти на веб-сторінках usi.org.ua, openlife.
lviv.ua. 

Звісно, всі проблеми, пов’язані з життям, побутом, освітою 
чи працевлаштуванням незрячих, повністю не вирішені. І не 
лише в Україні, але й за кордоном. Проте… 

Шлях долає лише той, хто йде! У випадку народження 
незрячої дитини її батькам, що перебувають у стані стресу і, 
як їм видається, цілковитої безнадії, вкрай важливо почути 
добру пораду. Цим порадником є лікар, який дарує надію і 
стає першим промінчиком у житті незрячої дитини та її мами. 
Будемо вдячні, якщо саме Ви станете цим першим провід-
ником у світі темряви і зневіри!

Наші контакти: Ресурсний центр освітніх інформаційних 
технологій для осіб з особливими потребами Національного 
університету «Львівська політехніка» – 79013 Україна, м. Львів, 
вул. Митрополита Андрея, 3 каб. №39, тел. (032) 258-27-77, 
e-mail: rclp@ukr.net, web: usi.org.ua, openlife.lviv.ua

Центр надає консультативну, методичну, технічну, корек-
ційну, освітню, інші види практичної допомоги незрячим ді-
тям і їх родинам незалежно від регіону проживання. Усі по-
слуги Центру безоплатні. 

Рекомендована для зацікавлених осіб література: Потим-
ко О.З. – Порадник для незрячих: інформаційний довідник 
для осіб з глибокими порушеннями зору, лікарів, освітян, со-
ціальних працівників. – Л., 2015. – 41 с.; Потимко О.З. – Україн-
ська модель інклюзивної освіти незрячої дитини: система 
цінностей і компетентностей. – Л.-К., 2016. – 35 с.; Потим-
ко О.З. – Перша українська DAISY бібліотека. – Л., 2016. – 55 с.; 
Потимко О.З., Бонковська О.Б. – Аудіодискрипція в Україні: 
правила і способи опису творів мистецтва для осіб з дис-
функцією зору. – Л., 2017. – 61 с. 

Оксана ПОТИМКО
кандидат історичних наук, керівник Ресурсного центру 
Національного університету «Львівська політехніка»

 • Íàðîäèëàñü «îñîáëèâà» äèòèíà…

ÍÅÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÏÎÃËßÄ ÍÀ ÌÅÄÈ×ÍÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ
 • Àêòóàëüíî!

ßÊÎÞ ÁÀ×ÈÒÜÑß 
ÐÅÔÎÐÌÀ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Нещодавно випала гарна оказія обговорити з дійсним 
членом НТШ, Почесним членом УЛТ у Львові, док-

тором медичних наук, професором Борисом Білинським ак-
туальну проблему сьогоднішньої України – реформу охорони 
здоров’я, медичної освіти та створення умов розвитку україн-
ської науки. Зміна фінансування, створення якісної медицини, 
кар’єрний ріст і репутація лікаря, як позбутися “бомонду” та 
“проффесорів” в медицині, шляхи розвитку української ме-
дичної науки та охорони здоров’я – “гарячі” теми розмов та 
дискусій українського суспільства. Які думки про ці нагальні 
питання сучасної української медицини у Бориса Білинсько-
го – лікаря-онколога, високоерудованого клініциста, спеціа-
ліста з широким колом наукових інтересів, новатора і учите-
ля не одного покоління лікарів. Повний текст розмови голови 
лікарської комісії НТШ, дійсного члена НТШ, професор док-
тора медичних наук, професор Оксани Заячківської викладено 
у статті «Перезавантаження медицини: Carpe Diem» на сто-
рінках часопису «Праці Наукового Товариства Шевченка. 
Медичні науки», Т.52, №1, 2018.

П’ят ь порад Бориса Білинського для успіху реформ меди-
цини в Україні (збережено стилістику автора):

1. Медицина не легкий фах – і фізично, і психічно, і інте-
лектуально. Лікар несе величезну відповідальність (в першу 
чергу моральну, потім юридичну) перед своїми пацієнтами, 
їх родичами та перед своїм сумлінням. Суспільство потребує 
добрих лікарів, не посередніх, а добрих, не чиновників від 
медицини, а «ближніх» в релігійному сенсі. Лікарем може 
бути не кожен, лікар мусить бути добрим, як людина, він по-
винен любити своїх пацієнтів. Лікар мусить бути високим 
професіоналом в своєму фахові, бути ерудованим і постійно 
підвищувати свою майстерність. «Світячи іншим – згоряю» – 
«Consumor aliis inserviendo!».

2. Професійний ріст лікаря повинно забезпечувати його 
внутрішнє прагнення до удосконалення. Лікар мусить вчити-
ся все життя, інакше він опиниться в «аутсайдерах».

3. Сучасна медична освіта в Україні потребує перегляду 
і оновлення. В першу чергу в напрямі фундаментальних знань, 
освоєння новітніх технологій і виховання сучасного нестан-
дартного способу мислення. Над цим мають працювати конк-
ретні спеціалісти – педагоги: фізіологи в галузі фізіології, 
фармакологи в ділянці медикаментозного лікування, хірурги 
в хірургії, інтерністи у внутрішніх хворобах та інші. До цього 
процесу не можна допускати чиновників, вони можуть лише 
нашкодити… 

4. Викладання має бути клінічним, а не кабінетним. Ніщо 
не замінить живого спілкування лікаря (студента) з хворим. 
Присутність «клінічного компоненту» у навчанні медиків 
може забезпечити лише відновлення статусу професорсько-
викладацького складу в житті клініки.

5. Для створення повноцінного наукового середовища 
необхідно: а) позбутися неправди в науці (приписок, плагіату, 
протекціонізму); б) забезпечити сучасну наукову інфраструк-
туру; в) створити нормальні умови для науковців в універси-
тетах – достойна оплата роботи і фінансування проектів, 
суттєве зменшення педагогічного навантаження, включення 
в науковий процес молодих сил (студентів, магістрів) і сприян-
ня міжнародним контактам науковців.

Лікарська комісія Наукового Товариства Шевченка від 
усього серця бажає Ювілярові –БОРИСОВІ БІЛИНСЬКОМУ 
з нагоди його 85-річчя міцного здоров’я на многії літа, опти-
мізму, наснаги, великої Господньої ласки як подяки за жер-
товну працю! 

Борис Білинський в колі однокласників – відомого громад-
ського діяча, народного депутата Юрія Шухевича 

та Кардинала УГКЦ Блаженнішого Любомира Гузара 
(м. Львів, 2014 р.)

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
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Леонтій Максимонько був «постаттю, яка сполучала 
найвищі прикмети лікаря, громадянина й людини» . 

Саме так було сказано про нього в час його похорону. А на-
родився він 4 серпня 1893 року в селі Цінева Долинського 
повіту на Станиславщині (сучасна Івано-Франківська область) 
у селянській середньо заможній родині. Батько його служив 
в австрійському війську, володів добре німецькою мовою. 
Після повернення з війська був війтом громади і належав до 
свідомих господарів села. Мав п’ятеро дітей, але тільки Леон-
тія був спроможній послати до школи. Один брат був громад-
ським секретарем, а інші діти – сестри і брат – залишилися в 
селі. Закінчивши початкову сільську школу, вступив до укра-
їнської гімназії у Станиславові. Після закінчення гімназії 
вчився в м. Граці (Австрія) на медичному факультеті універ-
ситету Карла Франца. Через два роки розпочалась Перша 
світова війна і його забирають на війну до австрійської армії 
в санітарну частину, у якій Л. Максимонько перебував до роз-
паду австрійської монархії. В армії був відзначений золотим 
хрестом за заслуги на фронті. 1918 року, повернувшись до 
дому, зголосився до Української Галицької армії. Спочатку 
працював у військовому шпиталі в Станиславові, а потім його 
скеровують до Комісаріату військових справ, де працює 
ад’ютантом поручника полковника-лікаря Андрія Бурачин-
ського, який згодом став начальним лікарем УГА. Леонтій 
Максимонько пережив епідемію тифу, сам важко хворів на 
тиф, але переборов хворобу і повернувся додому. 1920 року 
їде до міста Грац, де через два роки закінчує медичну освіту. 
Під час навчання належав до Академічного товариства “Січ”, 
був його секретарем. Після одержання диплому 1923 року 
повертається до Галичини, до Львова. Стає членом Україн-
ського лікарського товариства і впродовж десяти років ви-
конував функції секретаря і голови УЛТ (1934), одночасно 
працюючи в різних шпиталях Львова. Від 1924 року працював 
в Українському Таємному Університеті, де читав лекції з кур-
су гістології і одночасно спеціалізувався в очній клініці Львів-
ського університету. Коли 1925 року закрили Український 

100 років в світовому масшта-
бі – це незначний відрізок часу, 
100 років для людини – це майже 
вічність. За цей змінилося обличчя 
держави, вона стала незалежною. 
Анестезіологія – спеціальність, 
біля витоків якої стояв доцент Во-
лодимир Пилипович Жалко-Тита-
ренко, виокремилася з хірургії та 
стала однією з найпрестижніших 
в медицині. Перегорнемо сторінки 
біографії відомого фахівця та вче-
ного.

1 лютого 1967 року на базі курсу анестезіології у складі 
кафедри торакальної хірургії та анестезіології Київського 
інституту удосконалення лікарів (КІУЛ) була створена перша 
в Україні кафедра анестезіології-реаніматології (завідувач 
доцент, а згодом професор А.І. Тріщинський). Першими спів-
робітниками кафедри стали асистенти О.Я. Маловічко, 
А.Ю. Депутат, Г.С. Заброда, В.П. Жалко-Титаренко, В.М. Лелюх. 

Викладачі, створеної 51 рік тому кафедри анестезіології-
реаніматології, були водночас і першими анестезіологами 
України. Непересічні особистості з високим рівнем інтелекту 
та моральними якостями – вони були першопрохідцями нової 
спеціальності, складної та відповідальної. 

У цьому році виповнилося 100 років четвертому за ліком 
асистенту (згодом доценту) кафедри Володимиру Пилипови-
чу Жалко-Титаренку, який народився 19.01.1918 року в м. Крас-
ноярську у вчительській українській родині.

У 1922 році він переїхав до Києва, де в 1936 році закінчив 
середню школу. З вересня 1936 р. по липень 1937 р. навчався 
на фізико-математичному факультеті Київського державного 
університету, але залишив навчання і у 1937 рроці вступив 
до Київського медичного інституту. В 1941 році разом з ін-
ститутом евакуйований до Харкова, звідки випускається за-
уряд-лікарем. З червня 1941 р. по березень 1942 р. служив в 
Діючій армії старшим лікарем хірургічного взводу пересув-
ного польового госпіталю. В серпні 1942 р. потрапив у полон 
і до червня 1944 р. на окупованій території працював хірургом 
районної лікарні у м. Дубровки (Білорусія). З липня 1944 р. 
по квітень 1945 р. працює лікарем лазарету запасного полку 
83-ої дивізії в м. Ярцево. 

З квітня 1945 р. по квітень 1955 р. відбував термін ув’яз-
нення у виправному трудовому таборі, де працював лікарем-
хірургом табірної лікарні (Тайшет Іркутської обл.). Звільнений 
зі зняттям судимості у 1955 р. і залишається вільно найманим 
лікарем-ординатором табірної лікарні виправно-трудового 
табору Управління МВС СРСР до січня 1956 р. 

Від березня 1956 по липень 1957 року продовжує навчан-
ня на V-VІ курсах в Київському медичному інституті, який 
закінчує з відзнакою. Звертає на себе увагу важлива обставина: 
часовий інтервал між першим курсом навчання у медичному 
інституті та його закінченням тривав 20 років! Випадок без-
прецедентний у історії світової медицини.

Таємний Університет, готувався до нострифікації, яку закін-
чив 1926 року. Із 1930 року працює ординатором, а згодом 
керівником очного відділу “Народної лічниці” у Львові, а 
також відкрив приватну практику як лікар-окуліст. Водночас 
продовжив виконувати обов’язки секретаря Головної управи 
УЛТ, працював в управі “Сокола-Батька”, у надзірній Раді 
“народної лічниці”, у видавничій спілці “Діло”. 

Він став одним із організаторів Українського гігієнічного 
товариства, товариства “Відродження”, “Кооперативу здо-
ров’я”, “Спортивної порадні”, “Порадні матері і дитини”, 
активний політичний діяч, націонал-демократ. 

Першого червня 1927 року у Львові відновили видання 
“Лікарського вісника” як органу лікарської комісії НТШ і 
Українського лікарського товариства. До редакційного комі-
тету увійшли: д-р Т. Бурачинський, д-р Л. Максимонько, 
М. Музика та ін. У листопаді 1931 року у приміщенні УЛТ 
відбулися установчі збори кооперативу “Лікарська самопоміч”, 
мета якого – надавати допомогу вдовам і сиротам лікарів і 
тим, хто через нещасні обставини потрапив у скрутне стано-
вище. Головою наглядової ради обрано д-ра М. Панчишина, 
директором призначено Л.Максимонька. 

1934 року у Станиславові засновано Філію УЛТ, що про-
існувала до 1939 року. На установчих зборах (квітень 1934 ро-
ку) головував д-р Леонтій Максимонько. Окрім професійної 
та наукової діяльності, статут вимагав від українських лікарів 
суспільно-громадської праці для піднесення здоров’я україн-
ського населення, організацію лікарських і спортивних По-
радней, протитуберкульозних диспансерів, будування україн-
ських шпиталів. 

Д-р Л. Максимонько був одним з організаторів з’їздів 
українських лікарів. І з’їзд українських лікарів відбувся 
1924 року; ІІ з’їзд – 1927 року; ІІІ і ІV з’їзд відповідно в 1931 
та 1933 рр. З’їзди мали велике значення для діяльності УЛТ, 
були трибуною Українського лікарського руху, викликали за-
цікавлення лікарів і давали нову силу в житті Товариства. 

Після відкриття українського шпиталю “Народна лічниця 
ім. Андрея Шептицького” 1938 року д-р Л. Максимонько за-
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відував очним відділом. Із по-
чатком Другої світової війни 
д-ра Л.Максимонька признача-
ють директором будинку Лікар-
ської Палати у Львові і водночас 
асистентом на кафедрі офталь-
мології Львівського медичного 
інституту. 

 Під час німецької окупації 
він працював керівником очного 
відділу і продовжив викладати 
спеціальність на Фахових медич-
них курсах (існували до 1944 ро-
ку), які у травні 1942 року відк-
рила німецька влада. Директо-
ром Державного медичного інституту (Фахові Медичні курси) 
на терені так званого Генерального Губернаторства був д-р 
Роман Осінчук. Завдяки зусиллям проф. М. Панчишина, д-ра 
Подолинського, д-ра Л.Максимонька викладання проводило-
ся українською і польською мовами за університетськими 
програмами. Але замість дипломів влада дозволила видавати 
довідки про закінчення курсів. 

Добре володіючи німецькою мовою, д-р М. Максимонько 
полагоджував усі справи гідно й безкомпромісно, примушу-
ючи німців прислуховуватися з увагою до його вимог.

В 1944 році д-р Л.Максимонько емігрував на Захід, у 
м. Грац (Австрія), де працював асистентом в очній клініці 
університету ім. Карла Франца, а після закінчення війни 
1945 року – директором очної клініки і викладачем у тому ж 
університеті.

Він у 1948 році виїхав до Канади в м. Віндзор, де працю-
вав лікарем-окулістом. В 1952 році, після важкої хвороби – 
йому ампутовано ліву ногу – припиняє лікарську та викла-
дацьку практику. Одержавши пенсію, проживав у своїх знайо мих, 
здалеку від гамору і людей. Леонтій Максимонько не мав сім’ї. 
1963 року УЛТ в Торонто урочисто відзначило його 70-ліття 
з участю лікарів Америки і його колишніх студентів. 

Леонтій Максимонько помер 5 квітня 1965 року на 72-ро-
ці життя. Всім своїм життям він показав взірець того, як по-
трібно служити лікарській громаді, бути не лише добрим 
спеціалістом, а й ревним громадським діячем.

Любов ГОЦКО-НЕЙ, Зеновій МАСНИЙ

Володимир Пилипович вільно володів трьома європей-
ськими мовами: німецькою, англійською та французькою, що 
розширило можливості у вивченні нової спеціальності. З 
липня 1957 по лютий 1964 року обіймав посаду головного 
лікаря і хірурга-ординатора (за сумісництвом) обласного ди-
тячого кістково-туберкульозного санаторію «Макошине» 
Менського району Чернігівської області. З березня 1964 р. по 
лютий 1965 р. працював старшим лікарем протишокової бри-
гади Київської станції швидкої медичної допомоги. З лютого 
1965 р. продовжує трудовий стаж асистентом кафедри тора-
кальної хірургії та анестезіології КІУЛ (зав. кафедри, про-
фесор М.М. Амосов). Захищає кандидатську дисертацію і з 
початку лютого 1967 р. працює асистентом щойно створеної 
самостійної кафедри анестезіології-реаніматології КІУЛ (єдиної 
на той час в Україні). На цій посаді В. П. Жалко-Титаренко 
продовжує трудову діяльність до березня 1972 р., потім до 
липня 1980 р. працює доцентом кафедри анестезіології-реані-
матології Київського медичного інституту (зав. кафедри, про-
фесор Л.П. Чепкий). З 04.10.1980 р. по 26.08.1984 р. знову по-
вертається на рідну кафедру анестезіології-реаніматології КІУЛ. 

Доцент В.П. Жалко-Титаренко вирізнявся широкою науковою 
ерудицією, доброзичливістю до колег, постійним науковим 
пошуком, щедро ділився з колегами і учнями своїми науко-
вими здобутками. Дома Володимир Пилипович був прекрас-
ним сім’янином, виховував доньку – Ольгу Жалко-Титаренко 
та прийомного сина – Петра Хінкулова, який згодом також 
став анестезіологом.

У побуті Володимир Пилипович був невибагливий, стри-
маний, скоріше замкнутий, ніж відкритий. Він був принци-
повий до оточуючих, до роботи. Шкідливих звичок не мав, а 
єдиним захопленням була робота із спецлітературою.

У роки становлення нової спеціальності анестезіології-
реаніматології була відсутня будь-яка навчальна література і 
основним джерелом інформації для лікарів-початківців були 
лекції професорсько-викладацького складу кафедри. В.П. Жал-
ко-Титаренко активно працює у цьому напрямку: він видав 
перший в Українi підручник з анестезіології та реаніматології 
(у співавторстві з Л.П. Чепким у 1983 р.), декілька посібників 
та монографій з анестезіології та інтенсивної терапії. Вищев-
казаний підручник був єдиним в Україні протягом 20 років.

Закінчував доцент Володимир Пилипович Жалко-Тита-
ренко свій трудовий шлях працюючи лікарем-анестезіологом 
в клінічній лікарні №10 і зовсім короткий період – у лікарні 
№ 8 м. Києва. Багато анестезіологів України пишаються зна-
йомством з цією мужньою і дивовижною Людиною.

Останній свій спочинок Володимир Пилипович Жалко-
Титаренко знайшов в унікальному комплексі пам’яток історії, 
архітектури та монументального мистецтва – Лук’янівському 
цивільному кладовищі (помер 31.01.1992 р.). 

На території цього історичного некрополя, колишнього 
Центрального кладовища м. Києва, розташовані поховання 
видатних діячів держави, культури і науки. Пройтися доріж-
ками кладовища – все одно, що перелистати літопис нашої 

історії. Тільки враження глибші й цікавіші після побачення з 
минулим.

Могила В.П. Жалко-Титаренко знаходиться на відстані 
осяжності людським поглядом будівлі Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (раніше 
КІУЛ), з якою тривалий час була пов’язана його трудова ді-
яльність, і яка також у ці дні також відмічає свій 100-річний 
ювілей. Доречно згадати класика: «Минуле не минуло, воно 
увійшло в сучасність» .

Автор висловлює слова глибокої вдячності за надані ма-
теріали із сімейного архіву двоюрідному братові Володимира 
Пилиповича професору Валентину Порфирійовичу Жалко-
Титаренко та його дружині Інні Володимирівні (лікар-анес-
тезіолог).

Юрій МАРКОВ – доцент кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика, 
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Близько 50 000
осіб в Україні від початку 2018 року захворіли на гострі 
кишкові інфекції.

В. о. міністра охорони здоров’я У. Супрун 

Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) 
Українське лікарське товариство у Львові 

Ротарі клуб «Львів-Leopolis»
28 вересня 2018 р. у приміщенні Палацу Потоцьких 

у Львові відбудеться презентація книги доцента Львів-
ського національного медичного університету імені Да-
нила Галицького Ярослава ШПАРИКА «Медицина у 
Святому Письмі»

У книзі розглянуто медичні аспекти Святого Письма 
в галузях соціальної та особистої гігієни (зокрема гігієна 
харчування, профілактика венеричних хвороб), репро-
дукції та здоров’я жінки (перебіг вагітності і пологів, без-
пліддя Сарри, Рахилі та ін., народження близнюків у 
Ревеки і Тамари, дитяча смертність), інфекційних захво-
рювань (проказа, чума та інші інфекції у біблійні часи, 
хвороби Благочестивого Йова), неврології (смертельні 
травми голови, порушення мозкового кровообігу в На-
вала і Захарії, ішіас Якова, м’язова слабкість Самсона), 
психіатрії (божевілля царів Саула і Навуходоносора, 
природа видінь пророка Єзекіїля, депресивні стани царя 
Давида, епілепсія і т.д.), офтальмології (сліпота Товита 
та апостола Павла, стареча сліпота) та інших хвороб 
(артрит Мойсея, акромегалія Голіафа, подагра Аси, зло-
якісні пухлини царів Єгорама і Давида), а також чудесних 
зцілень, здійснених Ісусом Христом та апостолами. Ви-
користано понад 600 цитат з Біблії, понад 350 ілюстрацій 
видатних художників різних епох. Книга призначена для 
широкого кола читачів, зокрема тих, які цікавляться ме-
дициною, її місцем у суспільному житті.

Частина коштів від реалізації книги призначена для 
організації допомоги незрячим дітям.
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Завдячувати створенню львівської стоматологічної шко-
ли в значній мірі маємо завдячувати професорові Олек-

сандру Ковалю. Саме завдяки його величезній та самовідда-
ній праці було започатковано вищу стоматологічну освіту у 
Галичині – створення у Львівському державному медичному 
інституті в 60-х роках минулого сторіччя стоматологічного 
факультету.

Олександр Васильович Коваль народився 4 серпня 1913 ро-
ку в селі Ситихів на Львівщині. Після закінчення української 
гімназії у Львові в 1931році розпочав навчання у Варшавській 
стоматологічній академії. Впродовж 1937-1939 років працю-
вав стоматологом в приватному кабінеті в містечку Кам’янка-
Бузька неподалік Львова. Починаючи від вересня 1939 і до 
1941 року був головним лікарем клініки стоматології Львів-
ського державного медичного інституту. В часі другої світової 
війни Олександр Коваль став ординатором військового шпи-
талю 4-го Українського фронту на території Польщі у м. Сонч. 

Після війни його призначили завідувачем курсу стомато-
логії кафедри шпитальної хірургії Львівського медінституту. 
До 1961року працював головним стоматологом Облздоров-
відділу. У 1950 році ним було захищено кандидатську дисер-

тацію «Лікування переломів щелеп». Після захисту дисертації 
виконував обов’язки доцента на кафедрі шпитальної хірургії. 

У 1958 році Олександр Коваль став організатором одного 
із перших в Україні стоматологічних факультетів у Львівсько-
му державному медичному інституті та очолював його до 
січня 1972 року. Впродовж 1960-1972 років завідував кафедрою 
хірургічної стоматології.

Свою наукову діяльність професор О.Коваль посвятив до-
слідженню такої важливої і на той час недостатньо вивченої 
проблеми як вроджені вади порожнини рота, зокрема – не-
зрощення піднебіння. Докторську дисертацію захистив в 
1967 році на тему ”Клінічно-фізіологічне експериметально-
ембріологічне вивчення вроджених розщілин піднебіння”, а 
через рік отримав звання професора. 

Професор Олександр Коваль проявив себе прекрасним 
організатором в царині практичної стоматології, працюючи 
до 1961 року головним стоматологом Львівського Облздоров-
відділу. Він вміло організував учбово-наукову роботу на очо-
люваному ним факультеті та кафедрі, зокрема,розробив пер-
спективні напрями наукових досліджень для молодих 
працівників кафедри, штат якої був сформований переважно 
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Професор Михайло По-
дільчак назавше зоста-

вив після себе пам’ять не лише 
своїми професійними якостями 
чудового клініциста та відомо-
го вченого, а й широкою еруди-
цією, витонченою інтелігент-
ністю, людською харизмою. А 
ще він в скрутних обставинах 
пануючого тоталітаризму завше 
проявляв свою патріотичну по-
зицію, проявляв її без зайвої 
показушності – скромно, тихо, 
але надзвичайно промовисто. 

Михайло Подільчак наро-
дився 14 серпня 1918 року в 
українській селянській родині 
у селі Коровиця Любачівського повіту, що на теперішній те-
риторії Польщі. Там же у Польщі у 1937 році закінчив Україн-
ську гімназію у Перемишлі. Медичні студії розпочав у перед 
2-ю Світовою війною на медичному факультеті Львівського 
університету, а закінчив їх у Празі в 1942 році. Навчався на 
філософському факультеті Українського вільного універси-
тету в Празі (1943-1944 рр.). В 1944 році повернувся до Льво-
ва, куди з Польщі було переселено його родину. Працював 
асистентом клініки дитячої хірургії, а восени 1944року пе-
рейшов у клініку шпитальної хірургії. У 1951 році захистив 
кандидатську дисертацію “Вплив мікробної інфекції на рак”, 
а в 1959 році – докторську “Про роль проліферативного за-
палення в пухлинному процесі”. Отримав звання доцента та 
згодом професора кафедри загальної хірургії, яку очолював 
від 1966 року впродовж 20 років. Автор 356 наукових публі-
кацій, двох монографій, 60 його статей опубліковано в за-
кордонних міжнародних журналах та в працях міжнародних 
і всесвітніх конгресів. До кола його наукових зацікавлень 
входили хірургічна гастроентерологія, онкологія, радіологія, 
клінічна ферментологія та клінічна імунологія. Низка публі-
кацій присвячена ензимології, видана монографія ”Клінічна 
ензимологія”. Неодноразово виступав на всесвітніх конгресах 
(Прага, Сан-Ремо).

Вчений користувався заслуженим авторитетом та великою 
повагою серед колег. Впродовж 1944-1963 років він був сек-
ретарем Львівського обласного товариства хірургів, у 1957-
1966 роках членом онкологічної комісії Вченої ради Мініс-
терства охорони здоров’я, членом правління республікансько-
го товариства онкологів. 

Величезну увагу професор Подільчак приділяв підготов-
ці наукових кадрів – під його керівництвом захищено 17 кан-
дидатських дисертацій. Він був дійсним членом Наукового 
товариства імені Шевченка, входив до складу редколегії “Лі-
карського збірника” НТШ, брав активну участь у відродженні 
та діяльності Українського лікарського товариства.У 1997 році 
був удостоєний звання Почесний член УЛТ.

Професор Михайло Подільчак, вже перебуваючи на пенсії, 
провадив консультативну роботу в клініці, був вельми актив-
ним в громадському житті. Він відійшов у вічність на 81 році 
життя, зоставивши після себе когорту талановитих учнів та 
добру пам’ять серед колег і тисяч вилікуваних ним пацієнтів.

Любов ГОЦКО-НЕЙ, Зеновій МАСНИЙ
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із практичних лікарів. Йому 
належить вагомий науковий 
внесок у розвиток хірургічної 
стоматології, у підготовку мо-
лодих висококваліфікованих 
лікарських кадрів. Автор 50 нау-
кових праць, підготував декіль-
кох кандидатів наук. Він був 
знаний як прекрасний фахі-
вець, педагог, наставник моло-
ді і щирий патріот України.

Важка хвороба передчасно 
забрала життя Олександра Ко-
валя 21 січня 1972 року. 

Враховуючи вагомий вне-
сок професора Олександра Коваля у розвиток вітчизняної 
медицини та підготовку і виховання молодої ґенерації україн-
ських лікарів, йому у 2010 ро ці надано титул Почесного чле-
на Українського лікарського товариства. На новозбудованому 
корпусі Медичного стоматологічного центру Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицько-
го відкрито бронзову меморіальну таблицю Олександрові 
Ковалю, як засновнику та першому деканові стоматологічного 
факультету, його ім’я присвоєно лекційній аудиторії кафедри 
щелепово-лицевої хірургії та хірургічної стоматології. Його 
наукові та практичні напрацювання, особливо і галузі ліку-
вання вроджених вад ротової порожнини і сьогодні залиша-
ються актуальними і гідно втілюються в життя його числен-
ними учнями та послідовниками. 

Любов ГОЦКО-НЕЙ, Зеновій МАСНИЙ

У журналі Circulation подано наукову позицію Амери-
канської Асоціації Серця щодо споживання риби та 

наявних у ній омега-3 поліненасичених жирних кислот у кон-
тексті серцево-судинних захворювань. Цей документ підтвер-
джує рекомендацію споживати дві порції (100 г – 3,5 унції) 
несмаженої риби (або близько 180 мл подрібненої риби). 
Кращими є жирні риби, такі як лосось, скумбрія, оселедець, 
сардини, тунець. Одна порція лосося на тиждень забезпечує 
рекомендовану дозу 250 мг омега-3 на добу, при споживанні 
нежирної риби, як тріска, потрібно кілька порцій. У 2012 ро-
ці американці споживали пересічно 1,3 порції риби на тиждень, 
що є незначним прогресом порівняно з 1,1 порції на тиждень 
у 1999 році, та все ж не відповідає рекомендованим нормам 
споживання.

Згідно з сучасними уявленнями омега-3 поліненасичені 
жирні кислоти, що містяться в харчових продуктах мають 
корисний вплив на рівень тригліцеридів, електрофізіологічні 
параметри, ендотеліальну функцію, а також, можливо, на 
кров’яний тиск і запальні процеси. Для добавок з вмістом 
омега-3 жирних кислот клінічні дані є менш перконливими.

Автори позиції також посилаються на вміст ртуті в рибі. 
Ртуть присутня у більшості риб, найбільше її зустрічається 
у великих риб (наприклад, акула, меч-риба, марлін). Ртуть у 
рибі може зумовлювати серйозні неврологічні розлади у ново-
народжених, тому вагітні жінки повинні уникати споживання 
риб, потенційно забруднених ртуттю.

Сучасний стан знань не підтверджує, що ртуть у рибі не-
сприятливо впливає на серцево-судинну систему у дорослих. 
Переваги споживання риби перевищують потенційні ризики, 
особливо при споживанні різних видів риби.

У документі зазначається, що кількість штучно вирощу-
ваних риб зростає. Він рекомендує моніторинг рибних гос-
подарств, зокрема й щодо вмісту омега-3.

 Що стосується харчових добавок омега-3, то позиція AHA 
не рекомендує їх для первинної профілатики серед людей із 
загальної популяції, оскільки це не підтверджується науко-
вими даними. Добавки, однак, можуть бути корисними для 
людей з недавнім інфарктом та пацієнтів з серцевою недо-
статністю.

Огляд підготував д-р Володимир Семенів

 • Íàóêà – ïðàêòèö³: çàðóá³æíèé äîñâ³ä

Â²ÒÀÌ²ÍÍ² ÒÀ Ì²ÍÅÐÀËÜÍ² ÄÎÁÀÂÊÈ Ó ÑÅÐÖÅÂÎ-
ÑÓÄÈÍÍ²É ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÖ²: ÍÎÂÈÉ ÌÅÒÀ-ÀÍÀË²Ç

David J.A. Jenkins i wsp. Supplemental Vitamins and Minerals for CVD Prevention and Treatment. JACC 
2018;71:2570-84. Journal of the American College of Cardiology, 5 червня 2018 р.

Лікування дефіциту мікроелементів у харчуванні про-
тягом останніх 250 років стало одним з найбільших 

досягнень медицини. У 1747 році на борту корабля Salisbury 
лікар Королівського флоту Джеймс Лінд провів на 12 моряках 
одне з перших клінічних досліджень, яке засвідчило, що вживан-
ня в їжу цитрусових фруктів найбільш ефективно лікує цингу.

Впродовж останніх десятиліть акцент досліджень зміс-
тився у напрямку вивчення дії вітамінних і мінеральних до-
бавок для запобігання потенційних субклінічних дефіцитів і, 
в такий спосіб, поліпшення здоров’я і подовження життя. 
Хоча немає ніяких доказів такої активності, добавки широко 
використовуються в США, де в 2012 році їх приймало 52% 
населення, в тому числі 31% вживали полівітаміни, 19% – ві-
тамін D, 14% –кальцій і 12% – вітамін С.

У JACC був опублікований новий мета-аналіз досліджень 
щодо зв’язку між вживанням вітамінних та мінеральних до-
бавок та серцево-судинними захворюваннями. Аналіз включав 
дослідження попередніх мета-аналізів та нові дані за 2012-
2017 рр. (загалом 179 рандомізованих досліджень).

Було встановлена наявність слабких і помірних доказів 
ефективності фолієвої кислоти в профілактиці серцево-су-

динних захворювань загалом, а також фолієвої кислоти та 
комплексу вітамінів В у профілактиці інсульту. Найістотніший 
вплив на підсумкові результати ефективності фолієвої кисло-
ти мало дослідження CSFPT з Китаю, де їжу не збагачують 
фолієвою кислотою.

Щодо полівітамінів, вітамінів С, D, бета-каротину, селену 
і кальцію результати були нейтральними по відношенню до 
ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, інсульту і загаль-
ної смертності. Автори нагадують, що відносно вітаміну D є 
попередні повідомлення про можливу профілактичну дію щодо 
діабету та кальцію при профілактиці колоректального раку.

Для сумішей антиоксидантів (поєднання щонайменше двох 
речовин з вітамінів А, С, Е і бета-каротину, селену чи цинк) 
і ніацину виявлено невелике збільшення ризику смерті від 
усіх причин.

У роботі міститься розлога дискусія щодо отриманих ре-
зультатів. На закінчення автори пишуть, що мета-аналіз під-
твердив існуючі рекомендації стосовно акценту на здоровій 
збалансованій дієті, яка містить достатню кількість фруктів 
і овочів, які є природним джерелом багатьох вітамінів і міне-
ралів.

ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÐÈÁ ÒÀ ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍÈÉ ÐÈÇÈÊ: 
ÏÎÇÈÖ²ß ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÎ¯ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯ ÑÅÐÖß

Eric B. Rimm i wsp. Seafood Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cardiovascular Disease. 
A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation, 17 травня 2018

До Дня медичного працівника у Національному акаде-
мічному театрі імені Марії Заньковецької відбулась 

Урочиста академія за участю керівників міста та області, 
очільників системи охорони здоров’я, керівництва Львівсько-
го національного медичного університету імені Данила Га-
лицького. На адресу медичної спільноти Львівщини було 
сказано чимало теплих слів, відзначено кращих її представ-
ників, зокрема, медиків, які були залучені до надання медич-
ної допомоги нашим воїнам. Після завершення офіційної 
частини присутнім подарували чудовий святковий концерт у 
виконанні самодіяльних артистів – медиків.

За поданнями УЛТ у Львові Почесними грамотам та по-
дяками, іншими високими відзнаками було нагороджено низ-
ку медиків. Зокрема, від Львівської обласної державної адмі-
ністрації їх отримали Ірина Микичак та Зеновій Масний; від 
обласної ради – Андрій Базилевич, Наталя Костур, Роман 
Сліпецький; від Департаменту охорони здоров’я ЛОДА – Юрій 
Шашков, Оксана Стадник,Володимир Лутчак, Анна Ярмола, 
Наталя Смолинець; від Головного управління охорони здоров’я 
Львова – Ірина Харпола,Дмитро Квіт,Віра Яськів, Анрій Миськів; 
від Львівського національного медичного університету ім. Да-
нила Галицького –Юліан Мицик, Юрій Іванів,Скарлет Камольц. 

ÂØÀÍÎÂÀÍÎ ÌÅÄÈ×ÍÓ ÑÏ²ËÜÍÎÒÓ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
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6 липня 2018 року у Києві в приміщенні Національної 
наукової медичної бібліотеки України відбулась Наукова Іс-
торико-Термінолоґічна Конференція Всеукраїнського Лікар-
ського Товариства «100-річчя Міністерства народнього 
здоров’я та опікування України і лікарське самоврядування».

З вітальними промовами виступили Президент Національ-
ної академії медичних наук України академік НАМНУ Віталій 
Цимбалюк, професор Ірина Мазур та Голова історико-термі-
нолоґічної комісії ВУЛТ Станіслав Нечаїв.

Цьогоріч на наукову історико-термінолоґічну конференцію 
відібрали 16 доповідей: «100-ліття Міністерства народнього 
здоров’я і державного опікування Гетьманату» (С.В.Нечаїв, 
Київ); «Штрихи до портрета професора Василя Братуся» 
(Р.І.Павленко, Л.Б.Долинна, Київ); «Медичні бібліотеки в 
системі охорони здоров`я України: історія та сучасність» 
(Т.А.Остапенко, С.М.Науменко, Київ); «Сучасні тренди педі-
атричної школи професора В.Сідельникова: до 90-річчя з дня 
народження» (О.П.Волосовець, Кривопустов С.П., Кузьмен-
ко А.Я., Прохорова М.П., Логінова І.О., Дзюба О.Л., Маку-
ха Н.Т., Гнатюк С.М., Райош В.М., Іорданова С.В., Черній О.Ф., 
Хоменко В.Є., Криворук І.М., Царьова Н.М., Баликіна Н.В., 
Гелескул Л.М., Київ); «Три покоління одеських лікарів із роду 
Дітерихсів» (А.І.Літвак, Одеса); «Лікар з великої літери –до 
15-ої річниці смерті академіка Любові Малої» (Фадєєнко Г.Д., 
Д.К.Милославський, Харків); «В. Жалко-Титаренко – істо-
рична постать в українській анестезіології» (Ю.І.Марков, 
Київ); «Корифей української педіатрії, дитячої кардіології, 
ревматології, засновник української школи дитячих інфекціо-
ністів, академік, професор Петро Мощич (до 90-літнього 
ювілею)» (Ю.В.Марушко, О.П.Мощич, Київ); «Скит Пречистої – 
загублена святиня милосердя та благодійності» (Т.Д.Никула, 
Мойсеєнко В.О.,Тарченко І.П., Сорока І.М., Київ); «Християн-
ські осередки допомоги нужденним» (В.О. Мойсеєнко, Тар-
ченко І.П., Київ); «Деякі труднощі кардіолоґічної терміно логії» 

(Н.А. Крушинська, 
С.В. Нечаїв, Київ); 
«Термінологічні 
аспекти міждисци-
плінарного підходу 
у лікуванні пацієнтів 
з гострими отруєн-
нями» (Лоскутов О.А., 
Ю.І. Мар ков, Не-
дашківський С.М., 
Київ); «Українські 
назви деяких лікар-
ських рослин з їх-
німи латинськими 
та туркменськими 
відповідниками» 
(С.В.Нечаїв, Київ); 
«Хвороби» та шля-
хи оздоровлення 
української медичної термінології» (О.О. Кіцера, Львів); «Лі-
карське самоврядування: 13 років по пустелі» (С.О.Мушак, 
С.В. Нечаїв, Київ); «11 перегляд міжнародної класифікації 
хвороб» (С.В.Нечаїв, Київ). 

На науковій історико-термінолоґічній конференції ВУЛТ 
була прийнята Резолюція, яку підписали Почесний Президент 
ВУЛТ академік НАМН України Любомир Пиріг та Голова Іс-
торико-Термінолоґічної Комісії ВУЛТ доктор Станіслав Не-
чаїв. В ній йдеться про наступне: 1. Поставити перед орґана-
ми влади України питання необхідності якнайшвидшого 
прийняття Закону про лікарське самоврядування; 2. Об’єднати 
зусилля щодо узгодження української медичної термінолоґії 
на національному рівні; 3. Сприяти повноцінному перекла-
дові українською мовою 11-го перегляду Міжнародної кла-
сифікації хвороб; 4. Перевидати напрацювання Історико-Тер-
мінолоґічної Комісії Всеукраїнського Лікарського Товариства 
та Термінолоґічно-тлумачний словник «Нефролоґія» за ре-
дакцією Л.А.Пирога.

В рамках конференції був проведений «Круглий стіл» 
«МОЗ очима лікарів, яким воно є і яким йому бути». Акту-
альним питанням дискусії стало обговорення проєкту Кон-
цепції про ліцензування професійної діяльності лікарів від 
12 червня 2018 р., яка напередодні була винесена Міністер-
ством охорони здоров’я України на обговорення. Учасниками 
конференції був підготовлений проєкт Заяви і прийнято рі-
шення про винесення цієї заяви для схвалення Правлінням 
ВУЛТ шляхом опитування.

Станіслав НЕЧАЇВ, 
Голова Історико-Термінолоґічної Комісії 
Всеукраїнського Лікарського Товариства Станіслав Нечаїв, Ірина Мазур, Віталій Цимбалюк

 • Â³ñò³ ÂÓËÒ

²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÒÅÐÌ²ÍÎËÎ¥²×ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß ÂÓËÒ 
«100-Ð²××ß Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ ÍÀÐÎÄÍÜÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ 
ÎÏ²ÊÓÂÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ ² Ë²ÊÀÐÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß»

Колектив кафедри анестезіології та інтенсив-
ної терапії ФПДО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галиць-
кого висловлює глибоке співчуття доценту 

кафедри Іванюшко Олені Василівні 
з приводу тяжкої втрати – смерті її матері 

Іванюшко Валентини Федорівни, 
високопрофесійного лікаря, люблячої жінки, 
прекрасної мами, чудової бабусі, берегині 
сім’ї, чуйної людини, яка відійшла у вічність 

10 червня 2018 року на 71 році життя. 
Висловлюємо співчуття родині та близьким

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!

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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Наприкінці червня у Львівському Палаці мистецтв відбув-
ся прем’єрний показ документального відеофільму «Пом-

ста Данила Струка», автором якого є Заслужений журналіст Украї-
ни Василь Глинчак. Показ фільму було присвячено пам’яті 
масових жертв НКВД у Львові в перші дні німецько-радянської 
війни. 

У фільмі йдеться про проректора Львівського державного 
медичного інституту Євстахія Струка, по звірячому замордова-
ного наприкінці червня 1941 року при його спробі порятунку від 
загибелі групи студентів-медиків. Глядачі побачили розповідь про 
ті страшні часи вдови Є. Струка та інших його близьких. Пам’ять 
Євстахія Струка вшанована встановленням декілька років тому 
меморіальної таблиці в приміщенні адміністративного корпусу 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького.

В основному відеорозповідь була присвячена долі Данила 
Струка-Гусара – сина Євстахія, який разом із матір’ю наприкінці 
війни опинився за океаном. Він своєрідно помстився за загибель 
батька своєю патріотичною діяльністю як серед української діа-
спори в Америці та у світі, так і на рідній батьківській землі. Да-
нило Струк досягнув високого становища в США, став професо-
ром, автором ексклюзивного видання - англомовної енциклопедії 
українознавства, Головою Наукового товариства імені Шевченка 

у Північній Америці. Він неодноразово зустрічався в Україні з багатьма високопосадовцями 
та із земляками із Верхнього Синьовидного – батьківщини Євстахія Струка. 

Перед початком показу виступив Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег 
Синютка, який відзначив сьогоденну важливість документального відтворення цих трагічних 
сторінок нашої історії. Серед глядачів були присутні відомі львів’яни, зокрема Ігор Калинець, 
Андрій Содомора, а також близькі та далекі родичі Євстахія Струка, лікарі та працівники 
Львівського медуніверситету. Вони поділилися своїми враженнями від фільму. Особливе за-
цікавлення викликала розповідь племінниці Євстахія Струка Ярослави Матійчин, колишньої 
працівниці Львівського медінституту. Вона згадала і про те, що її рідний брат , студент-медик 
Степан Масний теж загинув в ті страшні дні, розшукуючи свого дядька Євстахія.

Автор фільму Василь Глинчак розповів про своє багаторічне вивчення життя та подвигу 
Євстахія Струка та його сім’ї. Крім того, як В.Глинчак, так і інші виступаючі висловили 
глибоке здивування з приводу відмови Львівської філії НСТУ показати фільм «Помста Дани-
ла Струка».

Власна інформація 

3.13. Синдром Наамана і вилікування прокази
Нааман – сирійський воєначальник, жив у часи царя Із-

раїлю Іорама і пророка Єлисея (ІХ ст. до н.е.). Він захворів 
на проказу (A30 за МКХ-10). Дружина Наамана мала в себе 
за служницю полонену єврейку. Якось ця дівчинка розповіла 
своїй пані про те, що в її країні живе пророк Єлисей, і він 
може зцілити Наамана. Нааман, почувши це, одразу вирушив 
до Єлисея в Ізраїль. Він узяв зі собою воїнів та багато пода-
рунків для пророка. Але спершу Нааман «… приніс до Ізраї-
левого царя такого листа: Ось тепер, як прийде оцей лист до 
тебе, то знай: ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти 
вилікуєш його від прокази його. І сталося, як Ізраїлів цар 
перечитав цього листа, то роздер свої шати й сказав: Чи я Бог, 
щоб убивати чи лишати при житті, що той посилає до мене, 
щоб я вилікував чоловіка від прокази його? Тож знайте й ди-
віться це він шукає проти мене зачіпки.» (2 Царів 5:6-7)

Коли ж Єлисей почув про хворого, то послав «до нього 
посла, говорячи: Іди, і вимиєшся сім раз у Йордані, і вигоїться 
тіло твоє тобі, й очистишся.» (2 Царів 5:10) Спочатку Нааман 
категорично відмовився від такого лікування, але згодом під-
дався на вмовляння слуг: «І зійшов він, і занурився в Йорда-
ні сім раз, за словом Божого чоловіка. І сталося тіло його, як 
тіло малого хлопця, і став він чистий!» (2 Царів 5:14)

Від Нааманової плати за лікування Єлисей категорично 
відмовився. Однак його слуга вирішив скористатись із ситуа-
ції і таєм но від Єлисея таки взяв плату. Коли ж пророк довіда-
вся про це, то сказав «до нього: Чи моє серце не ходило з 
тобою, коли обернувся той муж зо свого воза назустріч тобі? 
Чи час брати срібло та брати одежі, і оливки, і виноградника, 
і худобу дрібну та худобу велику, і рабів, і невільниць? Тож 
Нааманова проказа нехай приліпиться до тебе та до насіння 
твого навіки! І той вийшов від нього прокажений, побілівши, 
як сніг!…» (2 Царів 5:26-27) На думку SG.Browne не виклю-
чено, що зараження слуги відбулося через одяг, подарований 
Нааманом. 
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«ÌÅÄÈÖÈÍÀ Ó ÑÂßÒÎÌÓ ÏÈÑÜÌ²»
Пропонуємо увазі читачів «НЗ» два розділи із книги доцента ЛНМУ ім. Да-
нила Галицького Ярослава ШПАРИКА «Медицина у Святому Письмі». Текст 
подається в авторській редакції.

Як і в інших описаних у 
Біблії випадках прокази, за-
лишається сумнів щодо діа-
гнозу. У випадку Наамана 
слід звернути увагу на фразу: 
«[…] коли мій пан прийде до 
Ріммонового дому, щоб там 
поклонятися, і опиратиметь-

ся на мою руку […]» (2 Царів 5:18) Тобто сирійський цар 
систематично контактував із хворим Нааманом, але залишав-
ся здоровим.

У Новому Завіті випадок Наамана згадано як єдиний, ко-
ли вдалося вилікувати проказу: «І багато було прокажених за 
Єлисея пророка в Ізраїлі, але жаден із них не очистився, крім 
Неємана сиріянина.» (Від Луки 4:27)

Є припущення, що Нааман насправді хворів на суттєво 
сприятливішу за прогнозом коросту.

G.Marchesini і M.Trovati запровадили термін «синдром 
Наамана». Дослідники нагадали, що Нааман, подолавши дов-
гу і складну подорож до Єлисея (з Дамаска до Самарії понад 
300 км) по Via Regia – «царській дорозі» на захід від Йордану, 
не вірив у можливість вилікування внаслідок простої поради – 
зануритися сім разів у води Йордану. Він вважав, що з нього 
кепкують, бо «Чи ж не ліпші Авана та Парпар, дамаські річ-
ки, від усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я вимитися в них, і 
стати чистим? І повернувся він, і пішов у гніві.» (2 Царів 5:12) 
Аналогічно під «синдром Наамана» розуміють застосування 
простих методів (зокрема, зміну стилю життя, поведінки), які 
можуть мати більший лікувальний ефект, аніж складні меди-
каментозні методи (це, зокрема, стосується цукрового діа-
бету ІІ типу).

На нашу думку, описана історія може бути підставою для 
виділення своєрідного морально-етичного феномена Наама-
на. Нерідко, на жаль, доводиться стикатися з пацієнтами, які 
(або родичі яких) маючи значні матеріальні статки чи владні 
важелі, вважають, що вже це забезпечує їм оптимальні ре-
зультати лікування. Вони повторюють помилки Наамана: 
думають, що долю можна підкупити; звертаються не безпо-
середньо до лікаря, а до його зверхників (як Нааман до царя, 
а не до Єлисея). Візиту таких пацієн тів передує своєрідне 
шоу з численними дзвінками і повчальними бесідами у «ви-
соких» кабінетах (мовляв, ось якої честі ви удостоїтеся – май-
же як пророк Єлисей, у якого хотів вилікуватися Нааман) 
подібно до біблійного випадку: «І прибув Нааман зо своїми 
кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого 
дому.» (2 Царів 5:9) Як і в давній біблійній історії, хворі із 
феноменом Наамана усіляко підкреслюють свою зверхність 
над лікарем і знають тільки про обов’язок останнього – ліку-
вати і обов’язково вилікувати навіть від невиліковного: «І 
розгнівався Нааман, і пішов і сказав: Ось я подумав був: він 
вийде до мене, і стане, і закличе Ім’я Господа, Бога свого, і 
покладе свою руку на те місце, і вилікує прокаженого…» 
(2 Царів 5:11)

Browne SG. Leprosy in the Bible. London: Christian Medical 
Fellowship, 1979:11-13,14-16

Marchesini G, Trovati M. Type 2 diabetes and the Naaman 
syndro me. Diabetes Care. 2003;26(11):3195. 

5.15. Навуходоносор: Лікантропія?
На ріках круг Вавилона,
Під вербами в полі,
Сиділи ми і плакали
В далекій неволі

Тарас Шевченко. 
«Давидові Псалми. Псалом 136».

Навуходоносор II (630–
562 рр. до н. е.) – цар Вавилонії 
з 605 р. до н.е. до смерті. Провів 
низку успішних воєн. Найвідо-
мішими є його походи проти 
Юдеї, під час яких тричі захоп-
лював Єрусалим. В останньому 
він практично знищив місто 
разом із Храмом Соломона і 
взяв у рабство основну частину 
євреїв, що вижили (так званий 
«вавилонський полон»).

Життя Навуходоносора описано у «Книзі Даниїла». У ній, 
зокрема, вказано, що наприкінці царювання Навуходоносор 
протягом «семи часів» (років) страждав від тяжкої хвороби, що, 
з нинішнього погляду, нагадує лікантропію (F22 за МКХ-10). 
При цьому захворюванні людина уявляє себе якою-небудь тва-
риною або, у тяжчих випадках, поводиться як тварина. У ви-
падку Навуходоносора можна говорити про боантропію (пси-
хічне захворювання, коли хворий вважає себе волом, коровою).

«І від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде про-
бування твоє, тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів 
перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським 
царством панує Всевишній, і дає його тому, кому хоче.» (Да-
ниїл 4:29)

Ця історія детально представлена в опері Верді «Набукко». 
За її сюжетом, Навуходоносор (Набукко) наказав убити всіх 
полонених ізраїльтян. Його дружина каже йому, що вона при-
йняла юдаїзм і розділить долю ізраїльтян. Розлючений На-
букко повторює, що він Бог (Non son piu re, son dio / Я більше 
не цар! Я Бог!). Над головою святотатця б’є блискавка, і На-
букко божеволіє. 

 «Тієї хвилини виконалося це слово над Навуходоносором, 
і він був відлучений від людей, і їв траву, як воли, і його тіло 
зрошувалося з небесної роси, аж його волос став великий, як 
пір’я орлине, а його пазурі як у птахів.» (Даниїл 4:30)

Згодом (як і в Біблії) цар розкаюється (арія Dio di Giuda / 
Бог юдеїв!) і одужує: «А на кінці тих днів я, Навуходоносор, звів 
свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене…» (Даниїл 4:31)

Як альтернативу лікантропії Навуходоносора II висувають 
порфирію (E80.0 за МКХ-10) або маразм (E41 за МКХ-10) 
унаслідок загального парезу або паралітичного недоумства, 
які трапляються у занедбаних випадках сифілісу (але тоді 
незрозуміле видужання царя). Відомий психіатр Карл Юнг 
розглядав випадок Навуходоносора як «випадок повного рег-
ресивного виродження людини, яка сама себе перехитрувала».

Відомий англійський поет і художних Вільям Блейк при-
святив цій темі серію монотипій.

Fahy TA. Ly canthropy: a review. J R Soc Med. 1989;82(1):37-9.
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Відійшла у вічність блаженної пам’яті високоповажана 
пані Віра Хрептовська. Вона була дружиною Ахіля Хреп-

товського – багаторічного лідера лікарського руху українців одним 
із організаторів СФУЛТ та її Президентом а також УЛТ Північної 
Америки та її багаторічним Головою. Його вірна дружина пані 
Віра була знаною, як активна членкиня Союзу Українок та жіночої 
секції УЛТ. Багато часу та зусиль приклала до підготовки Конг-
ресу СФУЛТ у Києві та Львові у 1990 році. Неоціненна роль пані 
Віри у заснуванні та діяльності Українського Інституту модерно-
вого мистецтва. Впродовж більше ніж 25 років вона належа ла до 
жіночої організації в Оаk Park, де поширювала інформацію про 
Україну, організовувала доповіді про українське мистецтво, англомовний фільм про писанки.

Віра Хрептовська народилася 13 травня 1923 року у Золочеві на Львівщині в українській 
патріотичній родині гімназійного вчителя Юркевича, якого за проукраїнську діяльність поль-
ська владав ув’язнила на три роки. У 1939 році рятуючись від більшовицької окупації родина 
Юркевичів подалася на Захід – до польського Ярославля , а далі до Відня. Там у 1941 році 
вона познайомилась із своїм майбутнім чоловіком Ахілем Хрептовським, з яким обвінчалась 
у вересні 1945 року. 

У Мюнхені Ахіль завершував медичні студії. Різдво 1949 року вони разом із 2-річною 
донечкою Вірою зустрічали на кораблі по дорозі до Америки, куди прибули в січні 1950 року. 
В 1951 році у родині з’явилась молодша донечка Арета. Жили Хрептовські думками про 
Україну, сподівалися, що колись туди повернуться, а тим часом будували українське життя у 
новій країні… Перший рік перебували в Нью-Йорку, а відтак переїхали до Чикаго.

У листі до «НЗ» , ділячись спогадами та роздумами про свою бабусю Віру, її найстарша 
внучка Ляриса Райфел відзначає, що вона «мала великий вплив не лише на моє життя, а й на 
життя других людей. Оповідаючи про мою бабцю, чимало людей наголошували на тому, що 
зустріч та спілкування з нею змінювали у них погляди на життя, дарували вміння жити».

Прощаємось із пані Вірою, прощаємося з цілою епохою – епохою надзвичайно сильних 
та шляхетних людей. Прощаємося з представницею найкращих українців, які за тисячі кіло-
метрів від України зуміли зберегти її у своїх серцях, змогли виховати у патріотичному дусі 
дітей, онуків та правнуків. Вони зберегли Україну в діяльності Українського лікарського то-
вариства, Союзу Українок, українських інституцій.

У своїх спогадах пані Ляриса підкреслює:»Я переконана, що наша Україна відродилась 
завдяки молитвам та жертовній діяльності Віри та Ахіля Хрептовських та усієї української 
спільноти. Моя Бабуся – людина високих принципів, прожила достойне життя. Тепер вона 
повернулась додому – до нашого Бога Отця.»
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• Ðåäàêö³ÿ çбåð³ãàє çà ñîбîþ ïðàâî 
ñêîðî÷åííÿ ³ ðå äà ãóâàííÿ òåêñòó

• В³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòåìåíí³ñòü 
³íôîðìàö³¿ íåñå àâòîð

• Пóбë³êàö³¿ ìîжóòü ì³ñòèòè äóìêè, щî íå 
çб³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³єþ ðåäàêö³¿

• Пðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àë³â ãàçåòè 
«Íàðîäíå çäîðîâ’ÿ» ïîñèëàííÿ 
îбîâ’ÿçêîâå

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Çä³йñíèòè ïåðåäïëàòó ìîжíà ó êîжíîìó 

â³ää³ëåíí³ «Óêðïîшòè» 
íà бóäü-ÿêèй òåðì³í. 

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 30053. 
Ìàòåð³àëè äî äðóêó ïðîñèìî âèñèëàòè 

íà àäðåñó z.p.masnyj@ukr.net – 
ãîëîâíîìó ðåäàêòîðó – 

äîöåíòó Çåíîâ³þ Ìàñíîìó 
(+380502218358).

28.07 – Вñåñâ³òí³й äåíü бîðîòüбè ç 
ãåïàòèòîì

01-07.08 – Вñåñâ³òí³й òèжäåíü ï³äòðèìêè 
ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ

06.08 – Ì³жíàðîäíèй äåíü «Ë³êàð³ ñâ³òó – çà 
ìèð»

08.08 – Ì³жíàðîäíèй äåíü îôòàëüìîëîã³¿
13.08 – Вñåñâ³òí³й äåíü шóëüãè
24.08 – Äåíü Íåçàëåжíîñò³ Óêðà¿íè

Відомості про вказані дати ВУЛТ 
рекомендує поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

ËÈÏÅÍÜ-ÑÅÐÏÅÍÜ

Нàïåðåäîäí³ ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà – Дíÿ ìåäè÷íîãî ïðà-
ö³âíèêà, ï³ä åã³äîþ Óêðà¿íñüêîãî ë³êàðñüêîãî òîâàðè-

ñòâà ó Ëüâîâ³ òà çà ï³äòðèìêè Дåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ËОДÀ ëüâ³âñüê³ ìåäèêè ïðîâåëè ñâ³é â³äêðèòèé çàá³ã. Öå щî-
ð³÷íå ñïîðòèâíå ñâÿòî çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â ñòàëî âæå òðà-
äèö³éíèì . Öüîãîð³÷ âîíî ïðîõîäèëî ó Ñòðèéñüêîìó ïàðêó, â 
íüîìó ìîãëè áðàòè ó÷àñòü âñ³ îõî÷³ – ÿê ìåäèêè, òàê ³ ¿õ ïî-
òåíö³éí³ ïàö³ºíòè. Â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó ó÷àñíèêè ïðîá³ãàëè 
ð³çí³ äèñòàíö³¿: 2 àáî 5 ê³ëîìåòð³â äëÿ äîðîñëèõ, à òàêîæ 
500 ìåòð³â äëÿ ä³òåé 8-14 ðîê³â òà 100 ìåòð³â äëÿ ä³òåé äî-
øê³ëüíîãî â³êó. Нà ñòàðò âèéøëî ìàéæå ï³âòîðè ñîòí³ ó÷àñ-
íèê³â. Пåðåìîæö³ îòðèìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè, à âñ³ ó÷àñíèêè, 
ÿê³ ïðîéøëè äèñòàíö³þ, áóëè â³äçíà÷åí³ ïàì‘ÿòíèìè ìåäàëÿ-
ìè – æåòîíàìè. Âñ³ì ïðèñóòí³ì áóëè ïðîäåìîíñòðîâàí³ ö³êà-
âà ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà òà ïîêàçîâ³ âèñòóïè ñïîðòñìåí³â 

 Яê â³äçíà÷èâ Гîëîâà ÓËÒ äîêòîð Оëåã Дóäà, «òðàäèö³éíèé 
çàá³ã ìåäèê³â – öå ïðîïàãóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ÿê 
ñåðåä ìåäèê³â, òàê ³ ñåðåä âñüîãî íàñåëåííÿ». À äèðåêòîð Дå-
ïàðòàìåíòó ОÇ ËОДÀ äîêòîð ²ðèíà Мèêè÷àê ï³äêðåñëèëà, щî 
«çàâäÿêè òàêèì àêö³ÿì ìè õî÷åìî áóòè çäîðîâèìè, áî ìåäèêè 
õâîð³þòü äîâîë³ ÷àñòî. Пðàãíåìî, щîá òàêèé çàõ³ä áóâ ñèãíà-
ëîì äëÿ êîæíîãî – ïîòð³áíî äîêëàäàòè àêòèâíèõ çóñèëü äëÿ 
çáåðåæåííÿ òà ïîêðàщåííÿ ñâîãî çäîðîâ’ÿ».

Ç ïðèºìí³ñòþ âàðòî â³äçíà÷èòè , щî ïî÷èí ÓËÒ ó Ëüâîâ³ 
çíàéøîâ ñâîº âò³ëåííÿ ³ â Хìåëüíèöüêîìó, äå ì³ñöåâèé îñå-
ðåäîê ë³êàðñüêîãî òîâàðèñòâà òàêîæ ïðîâ³â òàêèé ñïîðòèâíî-
ïðîïàãàíäèñòñüêèé çàõ³ä. 

Власна інформація
Світлини Ірини Апостолюк

Прåзидåíт СФУЛТ профåñор Аíдр³й Бàзилåви÷, 
Головà УЛТ у Львов³ доêтор Олåг Дудà, дирåêтор Дåпàртà-

мåíту охороíи здоров’ÿ ЛОДА доêтор Іриíà Миêи÷àê

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

«ÍÅ Á²Æ²ÒÜ ÄÎ Ë²ÊÀÐß! Á²Æ²ÒÜ ÐÀÇÎÌ Ç Ë²ÊÀÐÅÌ!»

Запрошуємо до участі в міжнародному симпозіумі

SMART LION Innovation in Medicine 2018, 
11-13 жовтня 2018 р.

Science Medicine Arts Research Translational Lviv 
International Opportunity Network – SMART LION – 

â äîñë³âíîìó ïåðåêëàä³ ç àíãë³йñüêî¿ «ÐÎÇÓÌÍИЙ ËЕВ») – 
íàóêîâà ïëàòôîðìà, ñòâîðåíà ë³êàðñüêîþ êîì³ñ³єþ ÍÒШ 

çà ï³äòðèìêè Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî (ËÍÌÓ) 

³ ìåð³¿ ì. Ëüâîâà, ìåòà ÿêî¿ ïîєäíàòè ëåêö³¿, ìàйñòåð-êëà-
ñè ç íåôîðìàëüíèì ñï³ëêóâàííÿì ç ëåêòîðàìè – â³äîìè-
ìè åêñïåðòàìè òà ë³äåðàìè ñâ³òîâî¿ ìåäèöèíè, ïðîìîö³ÿ 
ð³äíîãî ì³ñòà Ëåâà ÿê íàóêîâîãî «ÐÎÇÓÌÍÎÃÎ ËЕВÀ» – 
ì³ñòà, äå íàðîäжóþòüñÿ íîâ³ ³äå¿ й ïðîåêòè, щî ñïðèÿòè-
ìóòü âïðîâàäжåííþ ì³жíàðîäíîãî äîñâ³äó, åôåêòèâíèõ 
ìåäè÷íèõ òåõíîëîã³й, ïîë³ïшèòü ïðàêòè÷íó ä³àãíîñòè÷íó 

òà ë³êóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³.

Сåðåä çàïðîшåíèõ ëåêòîð³â ñèìïîç³óìó – íàйöèòîâàí³ш³ 
òà íàйàâòîðèòåòí³ш³ â÷åí³ ó ñâ³ò³, òåìè äëÿ îбãîâîðåííÿ – 

³ííîâàö³¿ ó ìåäè÷í³й ñôåð³

ІНФОРМАЦІЯ
про французько-українську освітню Програму
для українських фахівців у сфері охорони 

здоров’я та фармації

Пðîåêò îðãàí³çîâàíî ôðàíöóçüêîþ íåóðÿäîâîþ 
ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³єþ «Àñîö³àö³ÿ ôðàíöóçüêî-
óêðà¿íñüêî¿ ñï³âïðàö³ ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
ôàðìàö³¿» (ASFUDS) ó ñï³âïðàö³ ç³ Сâ³òîâîþ ôåäåðà-
ö³єþ óêðà¿íñüêèõ ë³êàðñüêèõ òîâàðèñòâ. Äî ó÷àñò³ â 
Пðîãðàì³ çàïðîшóþòüñÿ ë³êàð³ âñ³õ ñïåö³àë³çàö³й, ôàð-
ìàöåâòè й ³íш³ ïðàö³âíèêè ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ñòóäåíòè, ³íòåðíè ìåäè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â ³ç ÷èñëà 
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. 

Ìåòîþ ïðîåêòó є îçíàйîìëåííÿ ³ç êðàщèìè ó Єâ-
ðîï³ ìîäåëÿìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ðîбîòîþ ìåäè÷íèõ 
óñòàíîâ òà ñèñòåìîþ ï³äãîòîâêè ìåäè÷íèõ êàäð³â, â³ä-
â³äóâàííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ìóçå¿â ìåäèöèíè òîщî. 

Кîжåí ó÷àñíèê Пðîãðàìè îòðèìàє ³ìåííèй ñåðòè-
ô³êàò ïðî çàðóб³жíå ñòàжóâàííÿ, 72 ãîä. (âðàõîâóєòü-
ñÿ ïðè àòåñòàö³¿ ë³êàð³â, ïðàöåâëàшòóâàíí³ âèïóñêíè-
ê³â âèщèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ï³äòâåðäжóє 
ì³жíàðîäíèй äîñâ³ä êàíäèäàòà äëÿ ïðèñâîєííÿ â÷å-
íîãî çâàííÿ äîöåíòà àбî ïðîôåñîðà).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




