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З кожним днем в Україні і світі, а також у житті кожної людини виникає
потреба дізнаватися щось нове, ставати всебічно розвинутою і встигати
за ритмом змін у тій чи іншій галузі знань. Для цього просто необхідно
постійно вчитися, використовуючи освітній потенціал суспільства для
особистісного розвитку і, разом з тим, євроінтеграції та процвітання нашої
Батьківщини. Отримувати нові знання можна не тільки у стінах рідних
освітніх закладів, а й шляхом міжнаціонального спілкування на курсах
стажування, наукових конференціях, майстер-класах, а також під час
професійного обміну досвідом та подорожей. Важливо, що дружні стосунки
серед медичної спільноти науковців і практичних лікарів України та Польщі
зближують наші країни і народи, незалежно від політичних провокацій
та різниці в соціально-економічному розвитку.
Слід зазначити, що початок спів
праці між нашими колективами склав
ся неординарно. А саме − на ґрунті
симпатії та взаєморозуміння при пер
ших зустрічах за кордоном, фахової

приналежності та активної життєвої
позиції, зацікавленості у спілкуванні
та обміні досвідом, ще у 2008 році, під
час Європейського конгресу кардіоло
гів у Мюнхені, за ініціативою академіка
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АН ВО України, почесного члена Єв
ропейської асоціації з аритмій, члена
Європейських асоціацій кардіологів
і патологів, доктора медичних наук,
професора Юліана Кияка, завідувача
кафедри сімейної медицини факуль
тету післядипломної освіти (ФПДО)
Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицько
го (ЛНМУ), відбулася перша зустріч
з професором Міхалом Тендерою,
екс-президентом Європейського това
риства кардіологів у VIP-зоні конгресу
(фото 1). На той час професор М. Тен
дера був керівником кафедри і клініки
кардіології Сілезійського медичного
університету в Катовіце [1]. На кон
гресі було домовлено про співпрацю
між нашими кафедрами і отримано
запрошення від професора М. Тендери
відвідати його клініку у Польщі.
Наші польські колеги вияви
ли зацікавленість у царині ультра
структурних змін у міокарді при
ішемічній хворобі. Відтак була зробле
на відповідна доповідь на конференції
співробітників кардіологічної клініки
Сілезійського медичного університету
24.11.2008 р. В свою чергу, наша неве
лика делегація отримала можливість
познайомитися з сучасними на той час
методами обстеження кардіологічних
пацієнтів, яких ще не було у Львові;
зокрема з мультидетекторною комп’ю
терною томографією серця і вінцевих
артерій, а також з електрофізіологічни
ми дослідженнями міокарда при арит
міях. Крім того, ми мали можливість
МЛ №1-2 (147-148) 2018

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Фото 1. Професор Юліан Кияк і професор Міхал
Тендера, Європейський конгрес кардіологів. Мюнхен
(Німеччина), 2008

вперше спостерігати за стентуванням
коронарних артерій у пацієнтів з ін
фарктом міокарда не тільки в універси
тетській клініці, але і в польсько-аме
риканських районних лікарнях.
За останні роки значно активізу
валася співпраця між медиками на
ших країн у зв’язку з реформуванням
системи охорони здоров’я України
та інтеграцією загальноєвропейсь
ких стандартів лікування в практичну
діяльність лікарів Львівщини.
Ідея створення польсько-українсь
кої програми зі стажування українських
лікарів у Польщі втілилася в життя най
більшою мірою на межі 2013−2014 рр.
у зв’язку з воєнними подіями, що від
буваються в Україні. Ініціативна гру
па лікарів українського походження,
за підтримки Міністерства охорони
здоров’я України та Міністерства здо
ров’я Республіки Польща, вирішила
створити реальну можливість для відві
дування польських лікарень україн
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Фото 2. Український координатор програми в Польщі
Р. Романишин вручає подяку за підтримку діяльності
програми у 2015 році новому Міністру охорони здоров’я
Республіки Польща К. Радзівіллові та директору
Акушерсько-гінекологічної клініки імені Святої Софії
у Варшаві доктору В. Пузині (23.12.2015)

ськими лікарями та медсестрами,
а для українських студентів-медиків –
польських медичних навчальних за
кладів [2]. У період з вересня 2014 року
до грудня 2015 року в програмі взяли
участь понад 500 лікарів, медсестер
та студентів наших медичних вузів.
Безпосереднім організатором цієї про
грами у 2016 році стала Фундація «Від
критий Діалог» (Польща – Україна),
яка забезпечує патронування візитів
українських медиків – від оформлен
ня запрошень для кожного учасника
до сприяння співпраці українських
лікарів з польськими колегами (фото 2).
Налагодження дружніх відносин
між ЛНМУ імені Данила Галицько
го (зокрема кафедри сімейної меди
цини ФПДО) та Сілезійським цент
ром хвороб серця (СЦХС) відбулося
у 2015 році. Наталія Іжицька, викладач
46

і кардіолог, кандидат медичних наук,
доцент кафедри сімейної медицини
ФПДО, беручи участь у міжнарод
ній конференції з надання екстреної
медичної допомоги, познайомилася
з польськими медиками, викладача
ми і лікарями із Сілезійського центру
хвороб серця, кавалерами Мальтій
ського ордену. Демонструючи гарячу
стурбованість військовою агресією
Російської Федерації на Сході Украї
ни і бажаючи допомогти в поширен
ні провідного європейського досвіду
з кардіології, наші польські колеги,
особливо в особі кандидата медичних
наук, ординатора СЦХС, доктора Мар
ціна Сьвєрада, всебічно допомогли
з проживанням і стажуванням у їх
медичному центрі багатьом виклада
чам кафедри сімейної медицини на
шого університету: доктору медичних
наук, професору Галині Світлик, а та
кож доцентам: Наталії Іжицькій, Га
лині Башті, Олені Зарембі-Федчишин,
Дмитру Бешу, Ользі Зарембі, Олегу
Капустинському та асистентам: Орисі
Молчко, Христині Оброцькій, Оксані
Макар, Мар’яні Федечко, Юлії Они
щук, Іванні Юзич і Василю Процьку;
а також кільком викладачам кафедри
анестезіології та реанімації. Між на
шими вищими навчальними закла
дами було укладено договір про спів
працю (квітень 2017 р.), підписаний
ректором ЛНМУ імені Данила Галиць
кого Борисом Зіменковським і дирек
тором СЦХС професором Мар’яном
Зембалою. Цим документом на дер
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жавному рівні закріплено прагнен
ня українських науковців до сучас
них знань та євроінтеграції у системі
освіти, а також співпраці між нашими
вузами.
Стажування відбувається під пат
ронатом доктора медичних наук,
професора Мар’яна Зембали, ди
ректора клініки СЦХС, екс-міністра
охорони здоров’я Польщі й актив
ного діяча польської науки, який до
сягнув визначних здобутків у роз
витку трансплантації серця і легень
та кардіохірургії, члена наукової ради
Світового кардіохірургічного това
риства 1992−1995, президента поль
ського Товариства трансплантації
1997−1999, а також члена Комітету
клінічних наук Польського товариства
кардіологів, Національного товариства
серцево-легеневої трансплантації, пре
зидента Європейського кардіо-тора
ко-хірургічного товариства у 2016 році
(фото 3). Професор Мар’ян Зембала
неодноразово був відзначений держав
ними нагородами. З особливою гордіс
тю повинні згадати Орден за заслуги
ІІІ ступеня, присвоєний йому Указом
Президента України (2008). Зворуш
ливим є те, що професор М. Зембала,
засуджуючи агресію Росії на Сході
України, разом з дружиною передали
для захисників України 8 комплектів
бронезахисту.
Під час стажування у Польщі, що
триває 2−4 тижні, викладачі нашо
го університету мають можливість
ознайомитися з роботою усіх без
МЛ №1-2 (147-148) 2018
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Фото 3. Професор Маріан Зембала,
директор Сілезійського центру
захворювань серця

винятку відділень СЦХС, а саме:
приймального, інтенсивної терапії
та реанімації, кардіологічного, функ
ціональної діагностики, а також ма
лоінвазивних
втручань.
Завдяки
дружній атмосфері, толерантному
ставленню та щирій підтримці орди
наторів відділень і медичного персо
налу, львівські медики були долучені
до освоєння практичних навичок
на рівні з польськими лікарями-кардіо
логами (фото 4).
Ми були присутні на операціях
аортокоронарного шунтування, вста
новленні міжпередсердного оклюдера
при вроджених вадах серця у дітей,
операції протезування аортального
клапана, TAVI. Переважна більшість
наших колег змогли взяти участь у ма
лоінвазивних втручаннях при коро
нарографії та стентуванні коронарних
артерій, встановленні кардіостимуля
торів, а також катетерній абляції вог
нищ аритмії при фібриляції перед
сердь та надшлуночкових порушеннях
ритму серця (фото 5−10).

Фото 4. Професор М. Зембала
під час обходу в реанімаційному
відділенні СЦХС
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Фото 5. У відділенні симуляції клінічних знань. Стоять зліва
направо: доцент О. Заремба-Федчишин, доцент Н. Іжицька,
професор Ю. Кияк і працівник відділення

Фото 6. У маніпуляційній відділення малоінвазивної кардіо
логії СЦХС. Стоять зліва направо: Н. Іжицька, О. Макар
та лікар, який проводить коронарографію

Необхідно зазначити, що ряд пра
цівників кафедри сімейної медицини
ЛНМУ мали можливість взяти участь
у ХХIV Міжнародній кардіологіч
ній конференції на тему «Досягнен
ня в діагностиці та лікуванні хвороб
серця», а також у майстер-класах з ін
48

вазивної кардіології, які відбулися
7−9 червня 2017 р. у м. Забже. Кон
ференція була присвячена 30-річно
му ювілею з моменту запровадження
інтервенційного лікування інфаркту
міокарда в СЦХС (фото 11, 12).
Програма конференції була дуже на
сиченою, адже паралельно відбувалися
секційні засідання з найважливіших тем:
від консервативного і малоінвазивного
лікування пацієнтів з ішемічною хво
робою серця і гіпертонічною хворобою
до профілактики і реабілітації осіб з рід
кісними кардіологічними захворюван
нями, а також висвітлювалися проблеми
спортивної медицини.
Представники нашого університе
ту і кафедри сімейної медицини ФПДО
взяли участь в роботі ХХI Міжнародно
го конгресу польського кардіологічного
товариства, що відбувся 21−23 верес
ня 2017 року в м. Катовіце. На конгресі
обговорювались актуальні проблеми,
пов’язані з серцево-судинними захво
рюваннями. Були запрошені відомі вчені
та зарубіжні експерти. Висока відвіду
ваність конгресу учасниками з різних
країн була важливою подією не тільки
для кардіологів, але й для лікарів різних
спеціальностей (фото 13).
У рамках співпраці між ЛНМУ імені
Данила Галицького та СЦХС в м. Забже
дебютував Перший міжнародний прак
тично-орієнтований курс з інтервен
ційної кардіології та ангіології, що від
бувся 15−16 листопада 2017 р. у Львові.
Формат заходу суттєво відрізнявся від
попередньо проведених конференцій,
www.health-medix.com
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Фото 8. Під час стентування коронарних артерій.
Стоять зліва направо: лікар Г. Гоніш та доцент О. Заремба;
асистент Х. Оброцька і лікар Г. Гоніш

Фото 7. Українські лікарі спостерігають за проведенням
малоінвазивних черезшкірних втручань. На верхньому
фото: доцент Н. Слаба

оскільки акцент було зроблено на проведенні май
стер-класів з інвазивної кардіології та розборі тяж
ких клінічних випадків (фото 14, 15).
Завдяки нашим польським колегам – доценту
Мартіну Сьвєраду та кардіологу Гжегошу Гонішу −
було здійснено безкоштовне стентування коронар
них артерій 7 українським пацієнтам. Міжнародний
практично-орієнтований курс відбувся на клініч
ний базі кафедри сімейної медицини ФПДО ЛНМУ
імені Данила Галицького, у відділенні інтервен
ційної радіології Львівської комунальної місь
кої клінічної лікарні швидкої медичної допомоги
(КМКЛШМД) під патронатом Департамен
МЛ №1-2 (147-148) 2018

Фото 9. Асистенти Л. Копчак і О. Голик в кабінеті,
де проводяться ЕхоКГ обстеження

ту ОЗ ЛОДА, управління ОЗ Львівської міської ради
та асоціації інтервенційних кардіологів України за
участі головного кардіолога України, доктора медич
них наук, професора Максима Соколова (фото 16, 17).
Захід не міг би відбутися без активної участі го
ловного спонсора наших майстер-класів – фірми
BALTON, яка безкоштовно передала весь розхідний
49
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Фото 10. Професор Г. Світлик і асистент
М. Федечко в апаратній відділення
малоінвазивних черезшкірних втручань

Фото 11. Викладацький колектив кафедри сімейної медицини ЛНМУ під час
участі в роботі ХХIV Міжнародної кардіологічної конференції у м. Забже. Зліва
направо: асистент М. Федечко, доцент О. Заремба-Федчишин, доцент Н. Слаба,
асистент О. Молчко, доцент Н. Іжицька, асистент О. Макар, асистент Л. Копчак,
доцент О. Капустинський, асистент В. Процько

матеріал, необхідний для черезшкірних втру
чань: коронарні балони River та коронарні
провідники Rider. Необхідно зазначити, що
фірма BALTON є спонсором згаданої вище
програми стажування співробітників нашого
університету у СЦХС.

Проведення І Львівського міжнародного практично-орієнто
ваного курсу з інтервенційної кардіології та ангіології є підсум
ком річної співпраці між нашими закладами. Завдяки керівнику
СЦХС, доктору медичних наук, професору Мар’яну Зембалі майже
30 кардіологів, переважно викладачі ЛНМУ імені Данила Галицько

Фото 12. Під час товариської зустрічі учасників
ХХIV Міжнародної кардіологічної конференції,
зліва направо: доцент Н. Іжицька,
доцент М. Сьвєрад, асистент О. Молчко

Фото 13. Учасники ХХI Міжнародного конгресу польського кардіологічного
товариства в м. Катовіце. Зліва направо: професор С. Федоров, лікар Г. Гоніш,
лікар Я. Піегза, доцент О. Заремба, лікар К. Дирбусь, доцент Н. Іжицька, доцент
М. Сьвєрад, лікар В. Сало, доцент Н. Слаба, доцент Д. Беш, асистент М. Гарбар
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Фото 14. Майстер-клас у відділенні інтервенційної
радіології КМКЛШМД проводять доцент
М. Сьвєрад і доктор Г. Гоніш

го, мали можливість безкоштовно стажуватися
в одній з найкращих клінік Польщі. Коорди
наторами цього проекту з польської сторони є
кандидат медичних наук, лікар-кардіолог Мар
цін Сьвєрад, з української сторони – кандидат
медичних наук, доцент кафедри сімейної меди

Фото 15. Титульна сторінка
програми І Львівського
міжнародного практичноорієнтованого курсу
з інтервенційної кардіології та
ангіології, 15−16 листопада 2017 р.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Фото 16. Лікарі-кардіологи під час проведення І Львівського практично-орієнто
ваного курсу з інтервенційної кардіології та ангіології, 15−16 листопада 2017 р.

цини ФПДО Наталія Іжицька. Ми сподіваємося, що подальша співпраця
українських і польських кардіологів стане нашою доброю традицією.
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Фото 17. Учасники курсу з інтервенційної кардіології та ангіології, 15−16 листопада 2017 р.
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