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Гороховська О.М., Регеда М.М. 

Продзвеніла веселкова карусель теплого літа! Перший день осені 

відкриває двері в навчальний рік, який для першокурсників став 

першим роком, а для інших студентів черговим або останнім.  

1 вересня – день, з якого починається дорога в майбутнє у стінах 

ЛМІ, засновником та генеральним директором якого є к.мед.н., 

Заслужений працівник освіти України, лауреат премії 

ім.Ф.Г.Яновського НАН України, кавалер ордена «За розбудову освіти» 

Гайдучок І.Г.  

З урочистим святковим настроєм зібрались першокурсники, 

студенти, викладачі, батьки та гості на урочисту посвяту в студенти, у 

День знань 1 вересня 2013 року. Зі зворушливими, теплими вітаннями 

звернувся до присутніх ректор ЛМІ, професор, д.мед.н., Академік АН 

Вищої школи України, Академік Української АН, Заслужений 

працівник освіти України, Лауреат премії ім.Ф.Г.Яновського НАН 

України, Лауреат премії ім.М.Д.Стражеска НАН України, Лауреат 

нагороди Ярослава Мудрого АНВШУ, Лауреат премії Української АН, 

Лауреат нагороди Святого Володимира АНВШУ, Лауреат 

загальнонаціонального конкурсу «Флагмани освіти і науки України», 

Кавалер ордена «За розбудову освіти» Регеда М.С. Він підкреслив, що 

професії медика, фармацевта – найбільш благородні, найцінніші для 

людей та суспільства, вони вимагають поєднання глибоких медичних 

знань та вмінь з високими морально-етичними якостями, дають змогу 

надавати якісну профілактично-лікувальну допомогу в боротьбі за 

здорове життя та довголіття людей. Сучасна медицина стрімко 

розвивається, з’являється нова медична апаратура, нові підходи до 

профілактики, діагностики та лікування, але вміння співчувати, бути 

чесним лікарем залишаються такими ж необхідними компонентами 

фаху лікаря та фармацевта, як і раніше. Студенти-медики повинні 

постійно черпати нові досягнення з журналів, підручників. Активно 
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залучатися до роботи в наукових гуртках, розробляти разом з 

викладачами наукові теми, знати світові медичні досягнення.  

Клятву студентів-медиків зачитував студент стоматологічного 

факультету Кушинський Дмитро. На свято знань та посвяти 

першокурсників у студенти завітав співак-медик Богдан Цісінський. 

Церемонія одягання білих халатів та прийняття урочистої присяги 

студента була сповнена піднесення та хвилювання. І, як заведено в 

християнській родині, всіх шановних присутніх благословив отець 

Тарас.  

У добру путь до фахової досконалості у країні медичних знань!  
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Гороховська О.М., Регеда М.М. 

 

Студентське життя… Шалене і безтурботне, веселе і незабутнє… 

це перший крок у доросле життя, перша «5» в заліковій книжці, перший 

вдалий іспит, незабутні дні і безсонні ночі перед «Кроком», нові 

знайомі, які стають найближчими друзями на все життя, перші 

досягнення та перемоги, це перше кохання та перші сльози, ці 

неймовірні емоції, незабутні враження та події.  

ЛМІ – це не тільки один з найкращих вищих навчальних закладів, 

який готує висококваліфікованих фахівців в галузі медицини, але і 

заклад, який створює сприятливі умови для розвитку кожного студента 

та виховує справжніх особистостей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед кожним студентом ЛМІ відкриваються двері у світ нових 

можливостей та шаленого студентського життя. Це яскраві концерти і 
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неперевершені виступи, різноманітні конкурси, круглі столи, 

пізнавальні бесіди, цікаві екскурсії, наукові конференції та тематичні 

семінари. 

Кожен студент має можливість стати членом студентського 

самоврядування ЛМІ. Це прекрасна можливість виховувати в собі 

лідерські якості, дисциплінувати себе та знайти близьких собі по духу 

людей.  

Досвід, отриманий тут, стає чудовим скарбом на все життя. Це і 

вміння  керувати, знаходити компроміс та спільну мову з людьми, це 

яскравий відпочинок у компанії однодумців, оплески і визнання, це те, 

чого немає у звичайного студента. 

Студентське життя – це незабутні роки, які залишають назавжди 

свій слід у серці кожного студента.  

                   Студент – це не тільки навчання,  

Студент – це не тільки книжки. 

Студент – це надія країни,  

Яку довіряють батьки. 

Студент – це є праця натхненна, 

Студент – це є шлях до мети 

Студент – це є пісня кохання 

Студент – це є я, це є ти!   
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Гороховська О.М.  
Студентам ЛМІ директор унікального музею історії медицини Галичини 

імені Мар’яна Панчишина Олесь Канчалаба розповів про історію та напрями 

діяльності Українського лікарського товариства у Львові.  Унікальний музей 

історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина функціонує  з 1990 року – 

моменту відновлення Українсь-

кого лікарського товариства у 

Львові у приміщенні будинку 

професора, громадського діяча, 

одного із найвизначніших лікарів 

Львова міжвоєнного часу 

Мар’яна Панчишина.  

Мар’ян Панчишин був 

видатним фахівцем в галузі 

внутрішніх хвороб і туберку-

льозу, найвідомішим в Галичині 

«народним лікарем», організа-

тором і ректором Українського таємного університету у Львові, засновником 

Українського гігієнічного товариства, протитуберкульозного диспансеру та  

першого українського санаторію, керівником терапевтичного відділу «Народної 

лічниці», редактором журналів «Лікарський вісник» і «Народне здоров’я», 

професором і завідувачем 

кафедри шпитальної 

терапії Львівської школи 

терапевтів, автором низки 

наукових праць із 

найактуальніших питань 

внутрішньої медицини.  

Студенти ЛМІ 

ознайомились з історією 

відомих українських 

медиків, які жили та 

працювали на Галичині. 
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Ткачук А.  

ІІ курс медичного факультету    

Допомагати людям - надзвичайно благородна справа. А професія 

медика — найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі 

людського життя. Саме медики дарують здоров'я людям, рятують від 

найрізноманітніших хвороб. Тому образ медика в моїй уяві пов’язаний 

з надією і захистом. Кажуть, що лікар - це посередник між людиною і 

Богом. Дійсно, у багатьох ситуаціях медпрацівник є останньою 

рятівною інстанцією для хворого. Клятва Гіппократа спонукає людей у 

білих халатах перебороти всі емоції й особисті негаразди, щоб виконати 

свій обов'язок. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, 

вселяючи в її серце віру та надію. І це не можуть не цінувати ті, кому 

медики дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров’я і 

життя. 

Професія лікаря має багатолітню історію. У далекій старовині 

існували різні цілителі недуг. Їх арсенал в основному складався з 

лікарських трав, настойок, витягів з плодів і коренів рослин, які 

володіли здатністю загоювати рани і виліковувати інфекції. Частенько 

таким лікарям приписували зв'язок з чаклунством, а їх мистецтво 

повернення здоров’я пояснювали за допомогою містики. 

Незалежно від ментальності або державного порядку, професія 

лікаря дозволяє людині користуватися певним статусом і пошаною в 

суспільстві. На його думку зважають, а до порад прислуховуються. 

Разом з цим рівень етичних і правових вимог, що пред’являються, до 

лікаря також незвичайно високий. У сучасний час лікар не має права на 

помилку або недбале відношення до роботи. Від лікаря чекають 

оперативної допомоги, повної відсутності емоцій і високої 

ефективності його роботи. Чи може нині лікар у вирі перевантажень — 

фізичних, психологічних і моральних — відповідати ідеалу, про який 

мріє пацієнт? Так це вельми складно, але згадаємо заповіт Маймоніда 
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"О Боже, дай моїм хворим довіру до мене й до мого мистецтва, але 

даруй і мені терпіння й покірливість із примхливими хворими” 

Академік Ф. Г. Яновський радив своїм учням, якщо вони скаржилися на 

«важкий характер» хворого, уявити, що то їхній брат або батько. У 

клініці Ф.Г.Яновського в кімнаті чергового лікаря міг залишитися на 

ніч той лікар, хворому якого стало зле. Ф. Г. Яновський пояснював, що 

це робиться й для лікаря, бо він і вдома буде непокоїтися як там його 

важкий пацієнт. 

У професійні обов’язки лікаря входить здійснення діагностики, 

лікування і подальшої профілактики захворювань пацієнтів, що 

звернулися за допомогою. Для ефективного виконання всіх 

поставлених завдань, молодий фахівець повинен невпинно 

розширювати діапазон своїх медичних пізнань, знайомитися з новою 

технікою, вивчати новітні дослідження в різних областях клінічних 

дисциплін, а також займатися практикою, нагромаджуючи досвід 

контакту з пацієнтами. 

Лікар - одна з найблагородніших професій. Професія лікаря, як 

казав А. П. Чехов, - це подвиг. «Вона вимагає чистоти душі і помислів. 

Треба бути ясним розумово, чистіше морально і охайним фізично». 

Лікар повинен завжди бути добрим і милосердним, тому що справа, 

якою він займається, полегшує страждання хворого і рятує його від 

смерті. Легше стати лікарем, ніж бути ним. Лікар - це не просто 

професіонал, це творець. 
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Коваль А.  

II курс медичного факультету 

 

Студенти ЛМІ мали можливість відвідати навчально-

реабілітаційний центр «Джерело», у якому працюють з дітьми, які 

мають різні вади розвитку, у тому числі і з дітьми-аутистами. З ними 

займається безліч висококваліфікованих спеціалістів, які надають 

комплексну терапію для досягнення корекції поведінки і 

світосприйняття дитини. Адже, як відомо, вчасне діагностування і 

залучення педагогів дає можливість підготувати дитину до 

нормального життя. Протягом дня, у нас була змога провести час з 

дітьми різних вікових категорій, у яких спостерігали різні за важкістю 

прояви аутизму. Відвідавши майстерню у якій проходило заняття, ми 

помітили, що діти з великим задоволення проявляли свої творчі 

здібності. Ці заняття носять терапевтичне значення для подальшого 

видужання. Нам випала нагода попрацювати разом з дітьми. Ми 

виготовляли намисто, свічки, малювали малюнки і шили сумки, 

оздоблюючи різними прикрасами, створеними власноруч. Їхні роботи 

настільки красиві та неординарні, що їх часто представляють на 

благочинних акціях. 

Після занять методисти центру приділили нам увагу і розповіли 

докладніше про таке захворювання, як аутизм. На згадку подарували 

книжки «Розлади спектру аутизму в запитаннях та відповідях» О. 

Романчука. Книга у доступній формі дає відповіді на основні питання з 

якими стикаються батьки та фахівці. Так що ж таке аутизм? Аутизм - 

розлад, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. 

Характеризується порушенням у сферах соціального розвитку дитини, 

розвитку мови, здатності спілкуватись та стереотипною, обмеженою 

поведінкою. Найбільш типовими симптомами є низька зацікавленість 

до навколишнього світу, невелике коло інтересів і повторювальний 
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репертуар поведінки. У таких дітей існує дотримання певної 

послідовності дій, потреба в одноманітності (вдягатись тільки у той 

самий одяг, їсти з певної тарілки), явище ехолалії - механічне 

повторення почутих слів, рідкісне або відсутнє використання міміки та 

жестів, бояться різких звуків (при цьому можуть затуляти долонями очі 

або вуха), переважно бавляться самі. На сьогоднішній день проблема 

аутизму постає дуже гостро. На жаль, конкретної статистики даного 

захворювання в Україні немає. Але, вважається, що на тисячу дітей, 2-6 

хворі аутизмом. Частіше хворіють хлопчики, ніж дівчатка. Також, 

важливим фактором є те, що причини, які викликають дане 

захворювання досі не відомі. Одні міркують, що воно носить спадковий 

характер, інші - вроджений, внаслідок пережитого стресу. Та все ж таки 

цілком зрозуміло, що основною причиною є ураження центральної 

нервової системи на ранніх етапах її розвитку, що створює складність 

опрацювання і синтезу інформації. 

Ми не повинні залишатися байдужими стосовно даного 

захворювання. Адже, аутизм така ж доволі поширена хвороба, як 
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цукровий діабет, синдром Дауна чи дитячий церебральний параліч. Але 

через недостатність інтересу збоку держави до аутизму, це 

захворювання залишається не вивченим, і тоді виникає складність у 

його діагностування. Найкраще, що ми можемо зробити для дітей-

аутистів, це прийняти їх такими, якими вони є і підтримувати протягом 

усього їхнього життя, тим самим показати, що вони не самотні. Тому, 

що це неймовірна дітвора, яка дивиться на цей світ особливо. Вони 

готові вчитись, пізнавати нове, а ми  повинні допомогти зробити 

перший крок до довгого та щасливого майбутнього. 
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Берідзе Н. 

V курс медичного факультету 
 

Нещодавно студенти Львівського Медичного Інституту 

познайомились з хлопчиком, який переживає потенційно небезпечне 

для життя захворювання нирок. Найбільш широко поширене серед 

дітей злоякісне новоутворення під назвою пухлина Вільмса. Сам 

Олекса тримається достойно і бореться за своє життя приймаючи 

хіміотерапію. Наші студенти зібрали кошти на його реабілітацію, так як 

саме лікування дуже дороге. Коли ми прийшли до нього, він зустрічав 

нас радісно з «вогниками» в очах, не зважаючи на погане самопочуття. 

Худий, блідий, і зовсім знесилений хлопчик, висловлював нам слова 

подяки, передавав всім привіт, і сказав, що коли він буде дорослий і 

здоровий, стане медиком, і буде допомагати діткам з подібними 

захворюваннями. 

Пухлина Вільмса іншими словами нефробластома - це злоякісна 

пухлина паренхіми нирки, швидке розростання ниркової тканини з 

утворенням щільних мас, які впливають на сусідні органи. Вона може 

бути як однобічною так і двобічною. Без лікування пухлина може 

зруйнувати нирку, і рано давати метастази в легені, печінку і в кістки. 

Найчастіше пухлина з’являється у віці від 1 до 5 років, в більшості 

випадків хворіють діти 3 років, але може бути також виявлена у дітей в 

періоді від дитинства до 15 років. Нажаль, саму причину виникнення 

цієї хвороби остаточно не встановлено. На даному етапі тривають 

дослідження про спадкоємний характер захворювання, що існує в сім'ях 

пацієнтів з хворобою Вільмса. 

Нейробластома класифікується: 

I. Пухлина обмежена ниркою, яка може бути повністю 

видалена. 

II. Пухлина виходить за межі нирки, але може бути повністю 

видалена, підтверджена гістологічно: 
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- проникнення пухлини за капсулу нирки (уражена навколониркова 

чи навколоворітна клітковина); 

- метастази в лімфовузли воріт нирки та парааортальні лімфовузли 

(при відсутності уражень лімфовузлів реєструється II (Т4-) стадія, при 

їх залученні - II (№) стадія); 

- проникнення у екстраренальні судини; 

- проникнення у сечовід; 

III. Пухлина виходить за межі капсули нирки, неповне видалення 

пухлини, або: 

- передопераційна біопсія; 

- розрив капсули пухлини до або під час операції; 

- пухлина проростає очеревину, виявлено метастази в очеревину; 

- ураження абдомінальних лімфовузлів; 

- пересічені чи видалені пухлинні тромби в краях резекції судин, 

сечоводу; 

- пухлина за межами хірургічного розрізу. 

IV. Віддалені метастази (в легені, печінку, кістки, головний 

мозок та інші органи), чи метастази в лімфовузли з протилежного боку 

від розташування пухлини. 

V. Двобічна нефробластома. 

Наш маленький друг, мав І стадію нейробластоми, яка 

супроводжувалась: роздутим животом, збільшенням печінки, яка 

виходила за межі реберної дуги, гематурією, гіпертонією, гіпертермією, 

анемією, втратою ваги, втратою сил. Ці симптоми не можуть вказати 

остаточно, яке саме це захворювання. Але, дивлячись на таку 

симптоматичну картину, думка, що це рак, можлива. 

Діагностувати нефробластому, реально тільки в тому випадку, коли 

пацієнт пройде ряд обстежень, таких як: зріст та вага дитини, межі та 

розміри пухлини, розміри печінки, артеріальний тиск, стан 

периферійних лімфатичних вузлів, наявність вроджених аномалій; 

загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі, біохімію крові, 

коагулограму, рівень креатиніну в сироватці крові, катехоламіни в сечі; 
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УЗД, рентгенографію в 2-х проекціях, КТ - сканування грудної та 

черевної порожнини (з обов’язковим контрастуванням). 

Селективна ренальна ангіографія (при підозрі на пухлинний 

тромбоз порожнистої та ниркової вен). Також, ЕхоКГ. При двобічному 

ураженні нирок - реноцистографія. При відсутності підтвердження 

діагнозу методами променевої діагностики – пункцій на біопсію (під 

загальним знеболенням, заднім заочеревинним доступом, при 

можливості під контролем УЗД чи КТ); Пройшовши, ряд обстежень, ми 

в змозі поставити діагноз, встановити стадію, визначити об’єм пухлини 

і планувати лікування. 

Стандартними елементами 

терапії хворих на пухлину 

Вільмса є проведення 

передопераційної поліхіміо-

терапії, оперативне втручання, 

післяопераційна поліхіміо-

терапія в залежності від стадії 

та групи ризику, променева 

терапія.  

Родина і сам Олекса, 

пройшли весь цей шлях, і 

побороли цю хворобу разом. 

Ми бажаємо Олексі здорового, 

світлого життя, здійснення 

його мрій, і дитячого щастя! 
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Прадо С.  

I курс медичного факультету 

Нещодавно астрономи знайшли доказ того, що в Сонячній Системі 

між Юпітером і Марсом була ще одна планета. 

Доказом цього є те, що зараз там знаходиться так званий пояс 

астероїдів (складається приблизно з 400 000 астероїдів), 

на них знайдені сліди органічних молекул, а це означає, що вони 

відкололись від планети. 

Одна з гіпотез стверджує, що це планета Фаетон. 

Підтвердженнями цього є правило Тиціуса-Боде. Правило Тиціуса-

Боде представляє собою емпіричну формулу, приблизно описує 

відстань між планетами Сонячної Системи і Сонцем (середні радіуси 

орбіт). 

Правило не привернуло великої уваги до того часу, поки в 1781р. 

не був відкритий Уран, який майже точно ліг на 

напророчену послідовність. Пізніше Фаетон представили, як відсутню 

по цій формулі планету. Колись, під час параду 

планет, вона зіткнулась з Марсом, після чого Марс став неживим. 

Подібна участь чекала і на Землю, проте велику частину енергії 

погасив Марс. 

Противники цієї теорії стверджують, що кожна планета має ядро, 

яке серед астероїдів не виявили. Відповідно, немає ядра - значить і 

планети не було. 

І тут у вчених з’являється пояснення - Місяць і є те саме ядро. 

Виявляється, в багатьох міфах і легендах розповідається, що 

якраз Місяця на небі і не було. А з’явився він після Великого потопу. 

Згадаємо про те, що припливами і відпливами на нашій 

планеті "керує" Місяць. Тоді, можна тільки уявити якої сили був 

приплив, коли ядро Фаетона з'явилось так близько до поверхні 
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Землі. Маси води, в тому числі і ті, які були під землею, приливними 

силами піднялися на поверхню. Це і був потоп. 

Відомо також, що більше ніж 12 тисяч років тому рік рівнявся 360 

дням. Збільшення року на 5 днів вчені пояснюють так: вага 

Землі збільшилась за рахунок присутності Місяця, планета відійшла 

далі від Сонця, орбіта стала більшою, і рік збільшився на 5 

днів. 

Але відмітимо, що далеко не всі згідні з теорією про Фаетон і 

Місяць. Деякі вважають, що пояс астероїдів є не зруйнованою 

планетою, а планетою, яка так і не змогла сформуватися через 

гравітаційний вплив Юпітера та інших планет-гігантів. 
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Федорів Ю.  

II курс медичного факультету 

 

Володіння мовою передбачає знання граматики, орфографії, 

значний запас мовних елементів, уміння викласти матеріал як усно, 

так і письмово. З давніх давен відомо, що мова може бути не лише 

елементом спілкування, але й зброєю, популяризацією національної 

культури, відображенням народних традицій і звичаїв, методом 

переконання і лікування. Кожен лікар знає наскільки важливо 

налагодити відносини з хворим, детально вивчити його анамнез, 

надати відповідні лікувальні, профілактичні та інші рекомендації. Це 

може бути досягнуто лише за умови доступного вміння лікаря для 

хворого спілкування, володіння зрозумілою для пацієнта 

термінологією та можливість донести свої вимоги до свідомості 

хворого. У той же час слід пам’ятати, що необережне чи необдумане 

слово може болісно вразити і навіть убити. 

Досягнути всіх цих умов можна шляхом набуття певних 

професійних знань і за умови достатнього володіння мовою. Останнє 

забезпечується достатньою начитаністю лікаря і вмінням осмислено і 

професійно спілкуватися зі хворим. Назагал статистичні доні 

вказують, що пересічний. українець упродовж року перечитує 1,6 

книжки (причому не вказується ні об’єм прочитаного, ні його зміст). 

Загальна комп’ютеризація та інтернетизація значно зменшує цікавість 

до перечитування як художньої, так і фахової літератури. Ні в якому 

разі не заперечуючи користь технічного прогресу, ми вважаємо, що з 

раннього дитинства слід прищеплювати любов до читання книг і 

вміння глибокого аналізу прочитаного. 

У той же час не можемо не звернути увагу на один прикрий факт, 

який в плані мовної політики, що проводиться у нашій державі, 

особливо вражає, оскільки, якщо ми хочемо самоідентифікуватися як 
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власне українці, то повинні особливо дбайливо відноситися до своєї 

української медичної термінології, її застосування та використання, як 

у розмовній мові, так і в видавничій діяльності. У нас складається 

враження, що власне українська мова, український правопис, 

термінологія планомірно і послідовно знищуються, хоча фарисеї 

всюди декларують засилля українізації та закликають до захисту 

інших мов, у перше чергу російської. 

Нам усім слід бути особливо пильними і вести неустанну боротьбу 

з мовними помилками, всі зусилля приділяючи правильному 

використанню сучасної української медичної термінології. 

Наші зауваження можуть бути згруповані у певні підрозділи і, 

насамперед, будуть стосуватися так званих «русизмів» - слів і виразів, 

що є прямою «калькою» з російської мови і широко використовуються 

в медичній літературі. 

«Головний біль» - 

нам видається, що краще 

вживати «біль голови», 

оскільки перший варіант 

дає змогу припустити, що 

окрім головного болю 

існує ще і другорядний. 

«На видоху» - правильно 

«на видиху», оскільки є 

«видих», «грудина» - 

правильно «груднина». 

Слід все-таки 

вживати вираз «хворі 

скаржаться», а не «хворі 

пред'являють скарги». 

Правильно вживати 

«двокамерний», а не 

«двохкамерний» «оцінка 
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в балах», а не «бальна оцінка», «кожне вживання їжі», а не «кожний 

прийом їжі», «переривання або ліквідація» замість «купування» 

(мабуть перекручене «купирование»). 

Не слід забувати, що ми дуже часто використовуємо 

«латинізовані» терміни (феморальний, костальний, панкреатичний 

тощо), які погано сприймаються не лікарями і затруднюють розуміння 

тексту. 

Нам слід з більшою відповідальність підходити до того як ми 

говоримо і пишемо, оскільки це є свідченням нашої фахової 

підготованості й здатності володіти правильною українською 

медичною термінологією, вмінням донести її до широкого медичного 

загалу і пацієнтів. Кожен, хто несе свої знання і слово у маси, повинен 

пам’ятати про величезну відповідальність перед рідною мовою і 

читачем за коректне і правильне використання слова, уникати 

неточностей і перекручень та пропагувати український правопис і 

граматику. Лише таким чином вдасться захистити і зберегти  справді 

українську мову і українську медичну термінологію.  
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Батючок Т.   

IV курс медичного факультету 

Якщо взятись досліджувати появу допінгу у медицині і спорті, 

насамперед потрібно знати, що означає саме слово. Допінги — 

психоактивні, ендокринні та інші речовини чи методи, що здатні 

штучно підвищувати працездатність і не відчувати відчуття втоми, у 

зв'язку з чим були внесені до переліку заборонених для використання 

спортсменами. Під словом « допінг» у спорті розуміють заборонені 

препарати, які допомагають покращити результати. Видів є дуже 

багато, серед яких стимулятори, наркотичні анальгетики, анаболічні 

стероїди, діуретики, пептидні гормони та їхні аналоги. Забороненими 

методами вважаються переливання крові (технологія така: спортсмен 

здає кров. Її зберігають у холодильній установці. Організм поповнює 

кількість еритроцитів. Перед змаганнями кров вливають назад. 

Еритроцитів раптово більшає - людина може працювати, в 

середньому, на 10% активніше. Вливання крові детектори не 

виявляють. Єдина складність - для процедури потрібен лікар і 

обладнання для зберігання крові.) 

Також забороненими є фармакологічні, хімічні і фізичні 

маніпуляції — 

маються на увазі 

різноманітні методи і 

засоби для викрив-

лення аналізів сечі        

(катетеризація, зат-

римка утворення сечі) 

і крові, які дозво-

ляють приховати в їх 

результатах інших 

допінгових засобів. 

Спочатку допінг 
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стати використовувати тренери та наїзники коней в СІТІ А. Це були 

збудливі засоби, що вводяться американцями в організм коней перед 

стрибками, шляхом підшкірного впорскування або введення всередину 

у вигляді ліків. Найпершим спійманим порушником був Франк Старр. 

Під час бігового дня 8 червня 1913 у наїзника Франка Старра був 

знайдений еліксир, який дається коневі для порушення та посилення 

його ходу під час бігу. В Сіднеї на змаганнях з кінного спорту 

дискваліфікували німецьку спортсменку Мередіт Міхаельс - Бірбаум 

через те, що заборонені препарати були в крові її коня. 

Історія допінгу розвивалась паралельно історії спорту. Відомо, 

наприклад, що ще в Давній Греції спортсмени вживали стимулюючі 

засоби з сирих грибів. Втім, тоді це не заборонялось. Першим 

випадком смерті від допінгу вважається загибель велосипедиста 

Лінтона в 1886 році. На Олімпійських іграх ледь не загинув від 

допінгу марафонець Томас Хікс : в 1904 році в Сект-Луїзі за 20 км до 

фінішу він втратив свідомість. Лікарі рятували його, дававши випити 

суміш бренді і стрихніну (стрихнін в певних дозах є дуже сильним 

стимулятором м’язової діяльності) він доповз до фінішу і отримав 

золоту олімпійську медаль. 

На Олімпійських іграх у Римі-1960 від передозування арфітаміну 

помер датський велосипедист Курт Йенсен. 

З середини 1960-х 

років (час проведення 

перших тестів на 

допінг) спортивні 

чиновники нама-

гаються контролювати 

застосування допінгу 

спортсменами — тим 

не менше кількість 

допінгових викриттів і 

скандалів лишається 
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значною, а в суспільстві вкорінене тверде переконання, що без 

вживання допінгу у спорті високі досягнення (рекорди) неможливі. 

Першою країною, яка прийняла антидопінгове законодавство, 

стала Франція. В 1967 році, після смерті від амфітаміну Томмі 

Сімпсона на велогонці «Тур де Франс», вирішив приєднатись і 

Міжнародний олімпійський комітет. Був створений список 

заборонених препаратів і спеціальна комісія по боротьбі з допінгом. 

До слова, Ленс Армстронг (американський велогонщик, єдиний 

спортсмен,який 7 разів фінішував першим в загальному заліку «Тур де 

Франс» (1999-2005 роки). У 2012 році був довічно дискваліфікований 

за застосування допінгу і позбавлений всіх титулів починаючи з 1998 

року), зізнався у телепередачі Опри Вінфрі, що вживав допінг 

протягом довгого часу. В інтерв’ю журналу « Країна » на запитання чи 

думав він про те, що вживання допінгу це погано, він відповів, що так 

робили всі, і він дуже хотів перемогти. На запитання чи зміг б він 

виграти сім титулів «Тур де Франс» без допінгу, він відповів 

категоричним «Ні». Він вживав допінг не лише під час змагань, а 

регулярно. За правилами МОК (Міжнародний олімпійський комітет) за 

вживання допінгу можуть дискваліфікувати на 2 роки, а при 

повторному порушенні правила дискваліфікація до кінця життя, 

повергнення у спорт неможливе. 

Анфіса Анатоліївна Резцова (дворазова олімпійська чемпіонка з 

біатлону, олімпійська чемпіонка з лижних гонок. Заслужений майстер 

спорту СРСР) зізналась, що приймала допінг. «У 1999 році я всіх 

перемагала влітку, і не вживала нічого, а прийшла зима - всім 

програю. Мені стало прикро. І я пішла на це «голковколювання». Я в 

той рік чемпіонкою світу стала в естафеті». 

167 спортсменів, які представляли Німецьку демократичну 

республіку, домоглися від уряду Німеччини компенсації за вимушене 

вживання допінгу під час спортивної кар'єри. Вони отримали по 9250 

євро кожен за шкоду, яка була завдана їхньому здоров'ю забороненими 

препаратами. Вони стверджували, що тренери змушували їх вживати 
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заборонені препарати. До слова про Німецьку демократичну 

республіку і їхніх тренерів. 

У Російській федерації навіть є закон проти вживання допінгу, 

затверджений Державною думою 8 грудня 2006 року. 

Бен Джонсон був позбавлений золотої олімпійської медалі в Сеулі 

і дискваліфікований на два роки, так як аналіз проби атлета показав 

наявність у його організмі заборонених препаратів. Тоді, між іншим, 

він пробіг 100 м за 9,79 сек. (рекорд світу, встановлений на Олімпіаді в 

Атланті рік тому Донованом Бейлі, - 9,83 сек.). У 1993 році на 

змаганнях у Торонто він знову був викритий у застосуванні 

заборонених препаратів. На цей раз його дискваліфікували довічно. 

В жовтні 2007 року американська легкоатлетка Меріон Джоне 

визнала, що вживала допінг на Олімпійських іграх в Сіднеї-2000. 

Згідно з цим вона була позбавлена всіх медалей - трьох золотих і двох 

бронзових, на Олімпіаді в Сіднеї-2000 збірні Болгарії та Румунії з 

важкої атлетики за три позитивних допінг-тести спочатку в повному 

складі хотіли відправити додому. Але потім покарання замінили 

штрафом в 50 000 доларів з комітету кожної з країн. Спортсменів 

дискваліфікувати і забрали медалі. 

Та більшість спортсменів самі розуміють, що вживання допінгу є 

незаконним, і що це серйозна проблема, але разом з тим і розуміють, 

що найвищих досягнень без препаратів їм не досягнути. Саме тому на 

запитання « Чи погодитесь ви приймати препарат, який через три роки 

зробить вас олімпійським чемпіоном, а через десять років - 

інвалідом?» більшість спортсменів відповіло позитивно. Згідно з 

міжнародною статистикою, допінг приймають найбільше бодібілдери, 

близько 90%. Після них ідуть велосипедисти, плавці, важка та легка 

атлетики. 

Допінг приносить величезну шкоду здоров’ю спортсменів, але 

основною проблемою залишається проблема етична: вживання 

допінгу вбиває справжній спорт. 
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Регеда М.М., Гороховська О.М.  

14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть в 

народі, Святої Покрови.  

До Покрови завершувався період сватань і приготувань до весіль, 

який починався після Першої Пречистої. Дівчата, яким набридло 

дівувати, в свято покрови потайки просять: «Свята мати, Покровонько, 

накрий мою голівоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою». А на 

Поділлі дівчата казали: «Свята Мати, Покровонько, завинь мою 

головоньку, чи в шматку, чи в онучу – най сі дівкою не мучу!». 

Як відомо, після одруження, дівчина була вже молодицею, і мала 

покривати голову наміткою чи хусткою. Намітка – це стародавнє 

вбрання заміжніх жінок, яке зав’язували навколо голови. Вже після 

сватання дівчині-нареченій покривали голову хусткою. Для дівчат 

Покрова – найбільше свято: у молоді починається сезон вечорниць, а у 

господарів – період весіль, і юнки залюбки брали участь у весільних 

обрядодійствах.  

В Карпатах до Покрови остаточно повертались всі пастуші отари з 

полонини завершували останню мандрівку чумаки. Тому й казали – 

«прийшла Покрова – сиди, чумаче, вдома».  

Для того, щоб усі члени сімї були здоровими, на Покрову старша 

господиня брала вишитого рушника, щоб був над іконою Богородиці, і 

розвішувала його над вхідними дверима. Під ними ставали, як йшли до 

церкви, і проказували: «Пресвята Покрівонько, перед Твоїм кривалом 

голови схиляємо. Прохаємо, Покрівонько, од лиха укрити, здоров’ячко 

наше знов нам обновити…». 

Свято Покрови було введено в християнство в Х столітті і має під 

собою чи то легенду, чи то подію, яка відбувалася в Царгороді. Для 

козаків свято Покрови було найбільшим святом.  

Українська повстанська армія, яка постала в час Другої світової 

війни на землях Західної України як збройна сила проти гітлерівської 
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більшовицької окупації батьківських земель, теж обрала собі свято 

Покрови за день зброї, віддавшись під опіку Пресвятої Богородиці. 

Отже, сьогодні Покрова – це свято не тільки народне і релігійне, а й 

національне.  

І тому в це свято студенти ЛМІ вирішили відзначити як Свято 

вишитих строїв.       
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Зарічний Р., Кіндій І.  

ІІІ курс стоматологічного факультету 

На початку березня цього року мене запросили в деканат, де наш 

декан стоматологічного факультету запропонувала мені поїхати на 50-

ту щорічну зустріч Європейської асоціації студентів стоматологів , яка 

відбудеться в місті Белград, Сербія. Я повинен був представляти 

кандидатуру нашого факультету для вступу в асоціацію. Щоб гідно 

презентувати наш факультет було виготовлено проморолик до 

виготовлення якого було залучено студентів та викладачів нашого 

інституту, а також, львівське телебачення. В презентації ми також 

згадали наш регіон та місто, з його незабутньою атмосферою. 

В перших числах 

квітня я з Олегом 

Гайдучком вирушили 

поїздом до Белграду.  

Готель, в якому ми 

мали проживати, був 

розташований на 

площі навпроти заліз-

ничного вокзалу. 

Відразу після поселен-

ня нас запросили на 

вечерю, де наш гід «Мая з Белграду», як вона представилась, яка 

ознайомила нас з учасниками зустрічі, членами Ради асоціації. В зал 

ресторану заходили нові учасники, загалом, близько 60 чоловік. Тут 

були представники Іспанії, Англії, Ірландії, Швеції, Турції, Франції, 

Словаччини, Голландії, Данії, країн Прибалтики і Балканського 

півострова. Між ними були і 2 студенти стоматологічного факультету 

Ужгородського державного університету Михайло Сливка і Остап 

Белей. 
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Наступного дня вранці нас запросили до презентаційного залу, 

який знаходився тут, в готелі. Робота почалася з засідання комісії по 

прийому нових членів. Наш факультет був одним з чотирьох кандидатів 

на вступ до Асоціації цього року. Інші три кандидати - це 

стоматологічні факультети університетів в Стамбулі, в Дубровніку та 

Ніші. Наша кандидатура розглядалася другою. Всі чотири кандидатури 

одноголосно були зарахованими в Асоціацію. Після невеликої перерви 

на каву і привітання розпочалися робочі засідання в комісіях і 

презентації соціальних проектів асоціації. Ввечері, ми автобусом 

поїхали в клуб, де відбулася вечірка-презентація країн. 

Загалом ми провели 

чотири дні робочих 

зустрічей, презентацій 

нових технологій і 

представлень соціаль-

них проектів асоціацій 

учасників. А ввечері, 

після закінчення, нас 

чекали нові пункти 

широкої розважальної 

програми. Одним з них 

було урочисте святкування 25-ї річниці заснування ЄАСС. 

Остатні 2 дні ми провели в піших прогулянках по Белграду , в 

пошуках сувенірів і підготовці поїздки додому. В пам’яті завжди 

залишиться гарне місто Белград з весняною погодою і нові друзі - 

«колеги по цеху» Пері, Семі, Дамір, Мустафа, Вайва і Вілте, Анна і 

Юрай, Томас, Нарміна, Петер, Хасіб, Оана та інші.        
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Нестер Ю. 

IV курс стоматологічного факультету  

 

У Львівському медичному інституті, як і в кожному з вищих 

навчальних закладів України, Європи та світу, існує певна форма 

правління, яка має назву Органи Студентського самоврядування. 

Головною метою цієї структури є передусім створення умов 

самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і 

держави, у захисті прав студентів.  

Студентське самоврядування ЛМІ – це форма управління, за якої 

студенти на рівні академічних груп, факультетів, курсів, спеціальності 

або інших структурних підрозділів нашого вузу, мають право 

самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Ця 

структурна ланка нашого інституту є важливим фактором розвитку і 

модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у 

них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, 

формування майбутньої еліти нації.  

ОСС є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, 

обов’язків  та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за 

допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією та у 

співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників 

у вирішенні питань, які стосуються студентства. Ця структура також 

потрібна студентам, тому що це – практична школа для тих, хто бажає 

спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера.  

ОСС у ЛМІ – це можливість реалізувати суспільно значущі 

проекти, що підуть на користь всій студентській громаді інституту. 

Студентське самоврядування можна сміливо назвати однією із перших 

сходинок до громадського суспільства, коли громада висуває своїх 

лідерів та вчиться контролювати їхні дії.  
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Ефективне студентське самоврядування сприяє гармонійному 

розвитку навчального закладу. Завдяки студентським ініціативам 

можна визначати нові напрями розвитку поза навчальною діяльністю, 

вдосконалювати навчальний процес тощо. Також важливим є те, що 

випускники вузів із розвинутим студентським самоврядуванням 

необхідні роботодавцям, бо ОСС допомагають студентам виробити 

необхідні в роботі навички організації праці, самодисципліни, 

формування почуття відповідальності.              
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Регеда М.М., Гороховська О.М. 

 

Говоримо ми «студент», «студенти», «студентське життя», а чи 

знаємо ми походження цього слова і де з’явились перші студенти. 

Слово «студент» латинського походження, означає «той, що сумлінно 

чимось займається». Перші студенти з’явились разом з виникненням 

університетів в Європі. Спочатку в Болонії (Італія) в IX столітті, потім у 

Парижі (Франція), Оксфорді й Кембриджі (Англія). 

Першим вищим навчальним закладом на Україні є Києво-

Могилянська академія, відкрита в 1631 році. Але, ще й до неї 

українська молодь не цуралась освіти  і багато українських прізвищ 

знаходимо в архівних документах західноєвропейських університетів і 

шкіл XV-XVI ст. 

Щодо суспільної ролі студентства, то варто зазначити хоча б те, що 

саме студенти вчинили замах на ергерцога Фердинанда 28 червня 1914 

року в Сараєво, що спричинило початок Першої світової війни. Саме 

студенти виступили під Крутами в 1918 році на захист молодої 

Української республіки від більшовицьких військ.  Саме студенти своїм 

голодуванням восени 1991 року домоглися відставки консервативного 

уряду Віталія Масола.  

Отже, незважаючи на нелегкі умови життя і навчання, студенти 

були і є найактивнішою частиною молоді.  

17 листопада відзначаємо Міжнародний день студента. І цей день 

вибраний невипадково: 28 жовтня 1939 року в окупованій фашистами 

Чехословаччині студенти відзначали День республіки. Демонстрація 

була придушена і багато студентів зазнали травм. Один з них, Ян 

Ополітал, від одержаних травм помер. У день його похоронів, 17 

листопада, знову відбувся виступ студентів проти фашистської 

окупації. Маніфестація була розігнана, близько 2 тис студентів 
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заарештовано, 9 організаторів демонстрації розстріляно, у цей же день 

розгромлено гуртожитки, закрито вищі навчальні заклади.  

Отже, в знак пам’яті про трагічні події 17 листопада 1939 року, і 

враховуючи велику суспільну роль студентства в 1941 році на 

Міжнародному молодіжному форумі прийнято рішення про 

святкування 17 листопада Міжнародного дня студента.    
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Хомусяк М. 

ІІ курс медичного факультету    

У більшості людей процес лікування асоціюється з походами до 

лікарів, прийомом ліків (таблеток, уколів, різноманітних мікстур чи 

БАДів) і іншими обтяжливими процедурами, хоча найбільше, чого 

потребує наш організм — це спокою, можливості розслабитись та 

відпочити. Але, часто, просто лежати без діла не є найефективнішим 

способом подолати інфекцію. Тут нам на допомогу приходить давно 

відомий метод лікування, що дозволяє посилити ефективність 

лікування і повноцінніше насолодитись відпочинком. Це лікування за 

допомогою запахів, що часто приносить кращі результати, ніж  прийом 

традиційних протизастудних ліків. 

Ароматерапія — це древнє, вдосконалене віками мистецтво 

використання ефірних олій рослин для зміцнення здоров'я та 

косметичного догляду за тілом, відоме ще з часів стародавнього 

Єгипту, Індії і Китаю, античної Греції та Риму. 

Тисячоліттями люди використовували ароматні речовини рослин в 

медицині, косметології, парфумерії. Особливі поєднання ароматів 

застосовувалися для  лікування безсоння, астенічних станів, безпліддя, 

нервової системи. Протягом багатьох століть цей напрям медицини і 

культури удосконалювався і розвивався. 

Олії, які використовують в аромотерапії, одержують із малесеньких 

залоз з пелюсток, листків, стебел, целюлози і кори різноманітних 

рослин. Саме ці олії придають рослинам характерний для них запах. 

Масла, які використовують в аромотерапії, мають дуже приємний 

аромат, але це - дещо багато більше ніж духи. Як і багато інших, 

рослинні екстракти, також володіють ефективними лікувальними 

властивостями.Деякі рослини характеризуються ще вищою ефективною 

дією. Наприклад, ефірна олія лаванди є протиотрутою при укусах 

небезпечного павука „чорної вдови». Нейтралізуючий ефект лавандової 

олії проявляється після того, як вона вступає в реакцію з отрутою. 
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Вважають, що лікар Вальне успішно лікував такі важкі захворювання 

як рак і туберкульоз, хоча об’єктивних і переконуючих доказів немає. 

Деякі олії зарекомендували себе як ефективні антисептики, а інші, як, 

наприклад, лаванда, олія чайного дерева і геранієва, добре діють проти 

інфекцій вірусів, бактерій, грибків. 

Аромотерапія може принести швидке полегшення людині, яка 

піддалась стресам, депресії, гніву, покращується самопочуття. Лікарі 

запевняють, що аромотерапія може лікувати не лише захворювання, але 

і забезпечувати їх профілактику: 

• допомагають протистояти хвороботворним вірусам (Бергамот, 

Грейпфрут, Кедр, Кипарис, Чайне дерево, Лимон, Неролі, тощо); 

• понижують захворюваність (Евкаліпт, Чебрець, Пачулі, Мандарин, 

тощо); 

• знімають стрес, депресію та втому (Апельсин солодкий, Лаванда, 

Мандарин, тощо); 

• знімають головний біль, мігрень та спазми судин (Герань, 

Лаванда, Роза, Розмарин, тощо); 

• нормалізують артеріальний тиск (Іланг-іганг, Чебрець, Роза, 

тощо); 

• знижують зайву вагу (Грейпфрут, Фенхель, Полинь, Апельсин 

солодкий, тощо); 

Якщо обережно втерти ефірну олійку у ділянки де прослуховується 

пульс, довкола вас поширяться витончені пахощі,що приваблюватимуть 

до вас, людей. Нещодавно одне дослідження виявило, що чоловіків 

приваблює запах цинамону, і тоді винахідливий підприємець одразу ж 

запустив у виробництво помаду з ароматом цинамону, реклама якої 

обіцяла: «Ви привабите чоловіка!». Ідея реклами в тому, що чоловік, 

який наблизиться до вас настільки, щоб відчути запах помади, буде 

підсвідомо зачарований вами. Але якщо подумати логічно: якщо він так 

наблизився до вас, то ви вже його привабили.  

Врода, як і аромат, пов'язана з почуттями. Наш внутрішній стан 

здатний сповнити зовнішність сліпучим сяйвом краси. Пахощі - це ще 

один шлях проникнути у своє приховане «я», сповнене краси життя, що 

ним хочемо поділитися з іншими. 
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Киричук А. 

IV курс стоматологічного факультету  

В межах студентської роботи з громадськістю, члени студентського 

самоврядування проводили медико-профілактичну роботу з учнями 

молодших та старших класів школи №1 та №15.  

Соціальна робота проводилась на теми: «Гігієна ротової порожнини 

у дітей», «Профілактика ВІЛ, СНІДу», «Здорове життя». Для дітей 

молодших класів було представлено невелику лекцію про гігієну 

ротової порожнини, в якій розповідалось чим, як і коли найкраще 

чистити та доглядати за зубами. Показано в практичній навичці на 

фантомі чищення зубів. І на закріплення матеріалу було показано 

мультфільм.  

Для старших класів була вибрана тема «Профілактика ВІЛ, 

СНІДу».  

Тема «Здорове життя» була прочитана у всіх класах, так як вона 

включає в себе шкідливі звички (алкоголь, наркотики, тютюнопаління), 

які на даний час дуже популярні серед молоді.  

За мету студентів було довести учням, що бути здоровим – це 

здорово!  
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Петришин М. 

ІІІ курс фармацевтичного факультету  

Світ рослин - найбільше диво природи, царство краси і наше 

цілюще багатство. З глибокої старовини людина використовувала 

природні блага рослинного світу і як джерело свого прожитку, і для 

полегшення своїх недуг. Спостережливість і народна мудрість заклали 

основу вживання рослин в лікуванні людини спочатку з місцевої флори, 

а в ході суспільного розвитку і налагодження торгівельних стосунків - 

практично зі всієї земної кулі. Обмін знаннями дозволив людині 

створити вельми значний арсенал лікарських засобів. 

Лі карські росли ни (лат. Plantae medicinales) — рослини, органи або 

частини яких є сировиною для отримання засобів, що викорис-

товуються в медицині з лікувальною або профілактичною метою. 

На сьогодні відомо близько 500 000 видів рослин, однак лише 

невелика частина (приблизно 10 %) з них широко застосовується 

в медицині. Використовують у медицині різні частини рослини: плоди 

(шипшина собача, калина звичайна), листя (меліса лікарська, м’ята 

перцева), корені (алтея лікарська), траву (грицики звичайні), квіти 

(календула лікарська ), кору (калина звичайна), насіння (льон посівний). 

        

 

 

 

 

     Рослини є джерелом для отримання різноманітних лікарських 

речовин. Більше 30 % усіх лікарських препаратів отримують з 

рослинної сировини. Рослини використовують для отримання 

алкалоїдів, серцевих глікозидів, полісахаридів, ефірних та жирних 

олій,вітамінів та ін. Найширше лікарські рослини застосовуються 

в народній медицині. Низька токсичність більшості лікарських рослин 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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дозволяє використовувати їх у лікуванні хронічних захворювань, для 

протирецидивного або реабілітаційного лікування. 

     Рослини мають різний полівалентний хімічний склад, до якого 

можуть входити речовини з фармакологічними властивостями. 

Зазвичай у лікарських рослин один з хімічних компонентів домінує та 

визначає лікувальні властивості даного виду. Біологічно активні 

речовини групують у широкі хімічні  

класи: терпеноїди (ізопреноїди), фенольні сполуки, ліпіди, моно- 

та полісахариди,алкалоїди, вітаміни, органічні кислоти, мінеральні 

речовини. 

У процесі розвитку людина накопичувала знання про дію та 

властивості різних рослин власним досвідом, спостереженням за 

тваринами, дослідницькою діяльністю.Шість тисяч років тому шумери 

використовували лікарські рослини у свіжому вигляді, у вигляді 

порошків та настоянок, використовуючи у якості розчинника воду, 

вино. Ще у другому тисячолітті до н.е. асирійці широко користувалися 

льоном, дурманом, блекотою. Древні єгиптяни користувалися 

лікувальними властивостями алое, анісу, блекоти, м'яти, рицини та 

інших рослин, які згадувалися у так званому "Папірусі Еберса", де вони 

поділялися на послаблюючі, блювотні, кровоспинні. 

    Як лікарські рослини на початку XXI століття широко  

використовуються звіробій, календула, ромашка, деревій, мати-й-

мачуха,  обліпиха, солодка, подорожник, м'ята, шавлія, оман, журавлин

а, брусниця, малина, кріп, петрушка, аїр звичайний та багато інших. 

 
Зазвичай поділяють на наступні категорії лікарських рослин: 

 Офіцинальні лікарські рослини - рослини, сировина яких 

дозволена для виробництва лікарських засобів в країні. Ці види 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/XXI
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%85%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%85%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%97%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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лікарської рослинної сировини вказані в Державному реєстрі 

лікарських засобів України. 

 Фармакопейні лікарські рослини - офіцинальні рослини, вимоги 

до якості лікарської рослинної сировини яких викладені у відповідній 

статті Державної Фармакопеї або міжнародних фармакопей. Лікарські 

рослини та лікарська рослинна сировина вивчає один з напрямків 

фармацевтичної науки Фармакогнозія. 

 Лікарські рослини народної медицини - найбільш широка 

категорія, більшість рослин в ній відносно погано описано, і відомості 

про ефективність їх застосування не пройшли необхідної перевірки 

засобами сучасної фармакології. Тим не менш, багато рослин цієї групи 

активно використовуються в країнах, де медична допомога недоступна 

або занадто дорога. 

    Лікування цілющими дарами природи залучає увагу багатьох: 

скромні трави наших лісів і полів користуються довірою сотень тисяч 

пацієнтів - адже терапевтична цінність більшості лікарських рослин 

воістину неперевершена, визнана наукою та медициною. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F
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Петришин М. 

ІІІ  курс фармацевтичного факультету  
 

   Вітаміни — біологічно активні речовини різної хімічної природи, 

що необхідні для забезпечення важливих фізіологічних і біологічних 

процесів в організмі. 

 Багато вітамінів входять до складу 

ферментів, деякі необхідні для 

утворення гормонів. В організмі 

вітаміни швидко розпадаються, 

більшість із них не відкладаються про 

запас і не синтезуються. Тому 

необхідно постійно вживати продукти, 

що містять ті чи інші вітаміни. Найбільше вітамінів міститься у свіжих 

фруктах, овочах, а також у молоці та м'ясі. За відсутності вітамінів у їжі 

в організмі виникає захворювання — авітаміноз, при їх нестачі — 

гіповітаміноз, а надлишок, що у десятки або сотні разів перевищує 

потреби організму, спричинює гіпервітаміноз. 

  Сьогодні відомо близько 50 вітамінів. Усіх їх поділяють на дві 

групи: водорозчинні і жиророзчинні. До водорозчинних відносять 

вітаміни групи В, Р, С, а до жиророзчинних — А, В, Е, Г, К. 

 Вітамін В1. Бере участь у обміні 

білків, жирів, вуглеводів. При нестачі 

вітаміну втрачається апетит, людина 

швидко втомлюється, стає 

дратівливою, у неї порушується 

діяльність нервової системи. 

Найбільший вміст вітаміну B1 у 

чорному хлібі, вівсяній крупі, яєчних 

жовтках, печінці. Його добова 
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потреба становить 2—3 міліграм. 

 Вітамін В2 необхідний для синтезу 

ферментів. При нестачі вітаміну 

порушується діяльність нервової системи, 

уражається рогівка очей, шкіра, слизові 

оболонки порожнини рота. Вітамін В1 у 

значній кількості є в рибних продуктах, печінці, молоці гречаній крупі. 

Добова потреба в ньому складає 2—4 мг.   

   Вітамін B4 (холін) підтримує діяльність нервової системи і 

запобігає її розлади, бере активну участь в обміні і розщепленні жирів, 

сприяє відновленню пошкоджених тканин печінки, запобігає 

утворенню жовчних каменів, знижує ризик серцево-судинних 

захворювань, бере активну участь у вуглеводному обміні, регулюючи 

рівень цукру в крові, є найважливішим будівельним матеріалом мозку і 

позитивно впливає на розумові здібності. Найбільша кількість холіну 

міститься в яєчному жовтку. Вітаміном також багаті печінка, нирки, 

сир, арахісове масло, соєві боби, деякі листові овочі (шпинат, капуста). 

Вітамін B5 є частиною коферменту А - речовини, що бере участь в 

найважливіших біохімічних процесах в організмі. Без вітаміну В5 не 

обходиться окислення і біосинтез жирних кислот, синтез ліпідів, 

стероїдних гормонів і переносника кисню - гемоглобіну.  

Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) - забезпечує нормальну 

діяльність фолієвої кислоти, бере участь у переробці жирів, вуглеводів і 

білків, важливий для росту клітин і нормального формування клітин 

крові. Продукти, багаті вітаміном В12 - яловичина, свинина, лівер, 

яйця, горіхи, молоко, молюски, молочні продукти, сир, риба, горох, 

боби, сочевиця. Брак вітаміну В12-це втрата 

пам'яті, запаморочення, оніміння в 

кінцівках, різка зміна настрою 

Вітамін А. При авітамінозі в дітей 

порушується зір, знижується захист від 

інфекцій, затримуються ріст і розвиток 

організму. Вітамін А є в продуктах рослинного походження (моркві, 



Випуск 2 (2013)  
 

43 
 

шпинаті, кропиві) і тваринного походження (печінка, риб'яча ікра, 

масло, молоко). Добова потреба у вітаміні А  являє 1-2мг. 

Вітамін D бере участь у регуляції обміну солей фосфору і кальцію. 

Авітаміноз призводить до 

виведення цих солей із кісток 

і порушення процесів 

окостеніння. Розвивається 

рахіт — хвороба, яка крім 

порушення процесів 

окостеніння спричинює 

м'язову слабість. Велика кількість вітаміну D міститься в риб'ячому 

жирі, яєчних жовтках, молоці. Крім того, вітамін D утворюється в шкірі 

під впливом ультрафіолетових променів сонця. 

Вітамін К невід'ємний учасник процесу згортання крові. Він 

необхідний для синтезу білків, бере активну участь в обмінних 

процесах кісткової і сполучної тканин, підтримує роботу нирок. 

Правильна взаємодія кальцію і вітаміну D та нормальне засвоєння 

кальцію неможливо без участі вітаміну К. 

Вітамін міститься у яйцях, свинячу печінці, молочних продуктах, 

шпинаті, зеленому чаї, кропиві, капусті, оливковій олії, деяких фруктах 

(банани, авокадо, ківі), у висівках і злаках. 

Вітамін С необхідний для синтезу білків, утворення органічної 

речовини кісток, підвищує імунітет. Нестача вітаміну С призводить до 

захворювання цингою, яке супроводжується кровоточивістю ясен, 

зниженням опірності організму до інфекцій. Основним джерелом 

вітаміну С є рослини: чорна смородина, лимон, шипшина. Добова 

потреба у вітаміні становить 75—100 мг. 

Отже, вітаміни — це речовини,які відіграють важливу роль в обміні 

речовин та енергії, беруть участь у синтезі й розщепленні амінокислот, 

жирів, азотних основ нуклеїнових кислот, деяких гормонів, медіатора 

ацетилхоліну, який забезпечує передавання імпульсів у нервовій 

системі.Якщо вітаміни не надходять з їжею, то організм не отримує 

необхідних речовин, що згубно позначається на здоров’ї людини. 
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Абрамовський І. 

ІІІ курс стоматологічного факультету  

Ще з незапам'ятних часів людей 

цікавили питання, що стосуються їхніх 

зубів: чому вони псуються і болять, і як з 

цією неприємністю боротися? Розглянемо 

декілька цікавих фактів про стоматологів 

далеко минулих днів. 

Найпершими зубними лікарями були 

древні етруски. Вони вже вміли вставляти нові зуби, які вирізалися з 

відповідних зубів тварин. Зубні протези, виготовлені в VII столітті до 

нашої ери, були досить міцними і цілком годилися для жування грубої 

їжі.  

Вік найдавнішого зубного свердла 

становить близько 9000 років. Воно 

було знайдено в розкопках Мергара - 

Пакистанського поховання, віднесеного 

до епохи неоліту. Крім того, у 

одинадцяти, з похованих там 

стародавніх людей, при огляді були 

виявлені сліди зуболікарського втручання. 

Стародавні єгиптяни вже вміли пломбувати зуби. А відсутні зуби у 

них замінялися штучними, які прив'язувалися за допомогою золотого 

дроту до сусідніх зубів. 

У стародавньому Римі основним компонентом миючого зубного 

порошку була сечовина. Аміак, який 

міститься в сечовині чудово очищує 

зуби від нальоту.  

Перші зубні щітки з щетини 

тварин з'явилися в Китаї ще в XIV 
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столітті. Звичний для нас вид зубна щітка набула завдяки англійцям. У 

1870 році в Англії вперше щетинки були вставлені в кістяну ручку і 

пов'язані через отвори в ній. У 1938 році американці винайшли нейлон, 

який майже відразу став використовуватися для виготовлення штучної 

щетини для зубних щіток. 

Першим ортодонтом став знаменитий француз з Анжера - П'єр 

Фошар . Він, будучи відомим стоматологом в часи Людовика XV , в 

1728 році винайшов пластинку для вирівнювання зубів - тонку смужку 

зі срібла або іншого металу, яка за допомогою дроту і шовкової 

лігатури кріпилася до зубів. До речі, він перший почав покривати 

«зіпсовані» зуби ковпачками із золота, на які потім наносився 

підібраний за кольором фарфор . З цього часу ведуть свою славну 

історію фарфорові та металокерамічні коронки. Також цей 

першопроходець сучасної стоматології придумав зубні штифти . До 

заштифтованних зубів Фошар міг прикріпити ще кілька штучних зубів - 

ця конструкція стала родоначальником сучасних зубних мостів. І це все 

відбувалося майже 300 років тому. Неймовірно ! 

Стоматологічний бор винайшов в 1790 році Джон Грінвуд . Також, 

будучи дантистом Джорджа Вашингтона, він виготовив йому чотири 

знімних зубних протеза, а з прядки своєї матері зробив першу ножну 

бор-машину. 

Археологи кажуть, що перша бор-машина являла собою маленький 

лук і свердло з наконечником з кремнію. Спробувавши створити щось 

подібне, вчені на практиці переконалися, що за допомогою такого 

інструменту можна висвердлити потрібний отвір в зубі менше ніж за 

хвилину. Однак про болі, які доводилося відчувати пацієнтам «древніх 

зубних кабінетів», вченим залишається тільки здогадуватися. 
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Стасюк З.І., Курдина Л. 

V курс стоматологічного факультету 

        28.09.2013 року відбувся майстер-клас на тему: ‘Моделювання 

форми і топографії передніх зубів в біоміметичній концепції’ , який 

проводила лектор Ксенія Лазарєва. Лікар стоматологічної клініки-студії 

‘Аполлонія’ Сергія Радлінського, редактор журналу про мистецтво в 

стоматології ‘Дент Арт’, викладач базового курсу з реставрації із 

застосуванням біоміметичного методу Сергія Радлінського, лікар-

інструктор ‘Призма-чемпіонату’, лектор навчального центру 

‘Аполлонія’.  

Зараз проводиться безліч конференцій які високовартісні і тому не 

доступні для студентів, але завдяки нашому викладачу Стасюк Зоряні 

Ігорівні нашій групі 5СТ-3 випала нагода відвідати чудову 

конференцію, з якої ми почерпнули багато цікавої інформації, мали 

змогу самостійно спробувати на фантомах реставрацію за Радлінським.  
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Киричук А. 

IV курс стоматологічного факультету 

9 листопада у місті Львові та Києві одночасно проводилась акція 

«Здорова усмішка». Ініціаторами цієї акції виcтупила Асоціація 

студентів-стоматологів (АСС), а партнером – стоматологічна компанія 

Colgate. У центрі міста Львова біля пам’ятника Грушевському на 

проспекті Шевченка зібралися студенти стоматологічного факультету з 

двох вузів ЛМІ та ЛНМУ ім.Д.Галицького. 

Для дорослих та 

дітей було організовано 

демонстрацію на 

фантомах щелеп 

техніки чищення зубів 

із залученням зубних 

ниток та зубних 

йоржиків.  

Ми пропонували 

декілька простих 

кроків, за допомогою 

яких мешканці нашого міста змогли б боротися з утворенням зубного 

нальоту та підтримувати здоров’я ротової порожнини в належному 

стані.    

Після проведеного навчання львів’янам проводилося анкетування. 

Основним питанням в анкеті були: Якою пастою Ви користуєтесь? Як 

часто змінюєте зубну щітку? Якими додатковими засобами 

стоматологічної гігієни Ви ще користуєтесь? Чи проводилось Вам 

професійна чистка зубів? 
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Якщо у людей 

було бажання вони 

могли залишити 

свої контактні дані і 

з’явитися у 

майбутньому на 

безкоштовний 

огляд порожнини 

рота. 

 

 

Після проведення заходів для слухачів роздавали невеличкі 

презенти у вигляді зубних паст Colgate Sensitive Pro-Relief та Colgate 

Total Pro – здоров’я ясен та роздавали буклети з програмою догляду за 

зубами.        

 
В подальшому студенти ЛМІ стоматологічного факультету будуть 

приймати участь в подібних акціях.    
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