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ПП
'ятирічний ювілей журна-
лу «Мистецтво лікування» й 
інша знакова подія — вихід у 

світ 120-го номеру наукового часо-
пису «Ліки України», в поєднанні із 
вдалим дебютом журналу «Антией-
джинг», агенція «Медікс», яка ви-
дає авангардні новинки та патро-
нує втілення цих творчих проектів, 

МЛ-ГАЛЕРЕЯ У ВЕЛИКОГО ЗОДЧОГО 

НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ

вирішила відзначити незвичайним 
чином. Зустріч шанованих керівни-
ків видань, авторів непересічних на-
укових публікацій — відомих учених 
України, лідерів провідних фарма-
цевтичних фірм — відбулася на ле-
гендарному Андріївському узвозі в 
музеї-майстерні Івана Кавалерідзе. 
Його затишна площина раптом пе-
ретворилася на своєрідний майдан 
роздумів та вітань, на епіцентр зу-
стрічі велетнів української медичної 
інтелігенції. До зустрічі було видано 
ексклюзивний номер «Мистецтва 
лікування» з яскравою фотогале-
реєю відомих медиків — наукових 

інтелектуалів держави з посвятами 
в інтригуючому ключі: що вкладає 
кожний з персонажів галереї в по-
няття «мистецтво лікування».

До музею Івана Петровича Кава-
лерідзе — генія скульптури та кіно-
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мистецтва можна було дістатися 
двома шляхами — від Андріїв-
ської церкви, біля стін якої в роз-
думах стояв колись Микола Го-
голь, і від Подолу, вклонившись 
Григорію Сковороді, який, за за-
думом автора пам'ятника Івана 
Кавалерідзе, стоїть босоніж. Чи-
мало гостей обрали шлях угору, 
повз музей Михайла Булгакова. 
Й раптом спало на думку: візія 
«Медікса» — це нелегка, але 
щаслива колія до висот.

Знаменним був факт участі 
в презентації віце-президента 
АМН України академіка Леоніда 
Розенфельда і заступника міні-
стра охорони здоров'я України, 
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відомого кардіохірурга професора Ва-
силя Лазоришинця. А поява в цьому 
невеличкому палаці української слави 
Заслуженого художника і Заслуже-
ного діяча науки та техніки України 
відомого хірурга Анатолія Радзіхов-
ського лише підсилювала думку, що й 
ефективна хірургія — це також найви-
ще мистецтво. Річ у тім, що Анатолій 
Радзіховський саме в цьому будинку 
тримав колись свою творчу майстерню 
й у цій аурі ним було створено гале-
рею портретів видатних вітчизняних 
та світових хірургів, а також шедеври 
наукової графіки для відомих хірур-
гічних атласів органів травлення, які 
Анатолій Радзіховський склав разом 
зі своїм незабутнім вчителем Героєм 
України Олександром Шалімовим.

Зустріч вишукано й дотепно спря-
мовував талановитий сміхотворець 

Народний артист України Богдан Бе-
нюк. Саме він своїм невимушеним 
стилем додав дійству солі екстра-
вагантності. А зірковими постатями 
свята стали п'ятірка звитяжців, які 
своїм сумлінням розвинули й вдо-
сконалили ідею, виплекану колись 
засновником «Мистецтва лікування» 
незабутнім Василем Шафаром й під-
триману знаним інтерністом, пер-
шим головним редактором журналу, 
членом-кореспондентом АМНУ Васи-
лем Нетяженком. Була серед гостей і 
чарівна Агнеса Шафар. Тож журнали 
репрезентували голова редакційної 
колегії «Мистецтва лікування»ректор 
НМАПО імені П.Л. Шупика, член-
кореспондент АМН України Юрій Во-
роненко, головний редактор журна-
лу, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки професор Ніна 
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Гойда, головний науковий редактор 
«Ліків України» член-кореспондент 
АМН України Юрій Чайковський і, 
ясна річ, дві княгині Ольги — фун-
датор «Медіксу», провідник Асоціації 
гендерної медицини та антиейджингу 
доктор медичних наук Ольга Барна 
й відповідальний секретар «Медікс.
Антиейджингу» доцент Ольга Мань-
ковська.

Серед тих, хто, отримуючи порт рет 
в ракурсі вишуканої галереї, звернув-
ся до товариства із роздумами та ві-
таннями, були ревний підтримувач но-
вої ідеї «Медіксу» — видання з питань 
антистаріння член-кореспондент АМН 
України директор Інституту геронто-
логії Владислав Безруков, члени-
кореспонденти АМН Катерина 
Амосова та Михайло Захараш, 
професори Олексій Вікторов, 
Владислав Поворознюк, Юрій 
Вдовиченко, Озар Мінцер, Не-
стор Середюк, Георгій Рощин, 
Єлизавета Шунько, Тетяна 
Татарчук, Лідія Калюжна, 
Костянтин Тринус, Володи-
мир Мішалов, Олег Жарінов, 
Іван Катеринчук, академік 
АМНУ, провідник СФУЛТУ 
Любомир Пиріг, чарівні Рок-
солана Гнатюк та Надія Ски-
ба. Дуже цікавим був виступ 
доцента Лариси Солейко з 
Вінниці, знавця паралелей 
мистецтва та медицини. Від 
лікарсько-фармацевтичної 
династії Скопиченків зустріч 
вітали знавці науки Вадим 
та Світлана Скопиченки, що 
символізують поєднання на-
уки та фармбізнесу, й голова 

представництва компанії «Астразене-
ка» Володимир Ігнатов.

Приваблювала, до речі, й така де-
таль: замість традиційного фуршету 
учасникам ювілейної вечірки пропо-
нували вишукані вина та смачні ка-
напки. Тож й це сприяло успіхові цих 
вечірніх хвилин і годин лагідного 26 
червня.

Коли гості та господарі залишали 
привітні стіни, вже насувалася ніч. Та 
можна впевнено сказати: цей вечір 
став новим захоплюючим світанком 
«Медіксу». Віднині знайти своє пріз-
вище на його сторінках вважатиметь-
ся радісним і почесним фактом.

Юрій Віленський
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