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к не дивно, але у вік технічного прогресу, за
суцільної поінформованості та грамотності
населення нашої країни, на жаль, ще є чимало громадян, які вірять у чудодійну силу лікування від
важких хвороб різних ворожбитів і взагалі сумнівних осіб, що видають себе за висококваліфікованих
лікарів. Потрапивши на вудочку різних шахраїв, легковірні громадяни, часом, жорстоко розплачуються
і морально, й матеріально, і навіть ціною власного
здоров’я, і без правоохоронних органів теж не обходиться. Про один із таких випадків хочу розповісти
читачам “Львівського залізничника”. У цьому матеріалі з етичних міркувань прізвища потерпілих
змінено.
...За вікнами пасажирського
поїзда №183 сполученням СанктПетербург–Львів, як на екрані,
пропливали станційні споруди,
переїзди, населені пункти, поля й
переліски. У купе вагонів пасажири стиха між собою вели бесіди,
читали книги, журнали, газети,
споглядали краєвиди за вікном
або просто дрімали. На коротких
зупинках одні пасажири виходили з вагонів, а інші заходили. У
п’ятому вагоні, як і в інших, панував звичний порядок і спокій.
На одній із зупинок поїзда
на якійсь станції до купе вагона енергійно увійшов молодий,
спортивної статури, елегантно
вдягнений чоловік.
– Жорж Григорович, – спокійно, сміливо і чітко відрекомендувався новий пасажир. Його
старанно виголене обличчя
засвітилось доброзичливою усмішкою. Приємна зовнішність
цього чоловіка гармоніювала з
його веселою безпосередністю. Вже через кілька хвилин
усі до сліз сміялися від жартів і
по-снайперськи вдалих дотепів,
яких у Жоржа Григоровича було
вдосталь. Жінки “танули” від
його інтелігентних манер і вміння
миттєво вгадувати їхні найменші
бажання. Причому все це він робив так ненав’язливо, що кожен у
купе мимоволі подумав: “Дійсно,
в цього ще молодого чоловіка гострий розум. Бувають же на світі
такі чудові люди!”
Якось
несподівано
(під
впливом цього жартівника) розговорились про користь сміху
для здоров’я, а потім – про небезпечні хвороби та найновіші
досягнення сучасної медичної
науки в їх лікуванні. З’ясувалося,
що Жорж Григорович до того ж і
прекрасний медик, як кажуть, лікар від Бога. Та не просто лікар,
а талановитий професор, доктор
медичних наук, який успішно працює над актуальними проблемами зміцнення здоров’я людей і
продовження їхнього довголіття.
Та оскільки кожному з нас не так
уже й часто випадає щастя бути
в одному купе з таким “світилом”
медицини, то, звичайно, присутні
відразу закидали його безліччю
запитань, на які він ледве встигав відповідати. Часом він лаяв
своїх побратимів по науці, які
надто повільно працюють над
винаходами прогресивних методів попередження і лікування
особливо небезпечних хвороб
людей. Іноді його міркування
були аж надто прямолінійними
і бездоказовими. Деякі складні
питання, відповіді на які потребували ґрунтовних наукових знань,
професор пояснював незрозумі-
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ло або ж намагався оминути.
Однак його співрозмовники (в основному жіночої статі) якось не
звернули уваги на такі важливі

моя остання надія. Ваша праця
буде гідно оцінена...
– Добре, вмовили..., – зрештою погодився особливий лікар.
– Але винятково з поваги до
Вас. Вони проживають з вами у
Львові? – поцікавився професор.
– Так, на ваше щастя, я сам зможу їх провідати. Вам не треба
нікуди їхати чи ходити і штовхатися в чергах. Але обов’язково з
однією умовою: допоможіть мені
на декілька тижнів знайти приватну квартиру. Є необхідність
затриматись у Львові у службових справах. Не люблю зупинятися в готелях...
Філоніла Максимівна швидко
зробила все, що від неї вимага-

лого учня шостого класу Володі
було рекомендовано посилене
харчування з обов’язковим включенням в його раціон фруктів,
масла, меду і молока. А ще необхідно щоденно вранці займатися
фізичною зарядкою, плаванням в
басейні і відвідувати секцію боксу... Вісімдесятилітню Павліну
Данилівну лікар ощасливив регулярними масажами спини, серією
уколів, посильною працею на
дачній земельній ділянці та санаторно-курортним лікуванням...
– При ретельному виконанні моїх рекомендацій, – задоволено сказав професор своїм
новим пацієнтам, – ви забудете
про недуги...

деталі. Адже вони мають справу
з професором! А він уже знає, що
й до чого...
– А на прийом до вас можна
потрапити? – вибравши вдалий момент, несміло запитала
львів’янка Філоніла Максимівна
Видорська. – У мене старенька мати Павліна Данилівна та
менший син Володя дуже часто
хворіють. До кого тільки не зверталась, – поспішила із сумом
викласти наболіле пасажирка.
Як тільки пані Видорська
згадала про прийом, Жорж
Григорович відразу майстерно
театральним жестом безнадійності розвів руками: мовляв, він
такий зайнятий і не тільки безпосередньою практикою лікування
хронічно важких хворих, але й
науковою медичною роботою,
керівництвом групою аспірантів,
що кожна його хвилина на вагу
золота... Але надзвичайна зайнятість професора лише зміцнила намір Філоніли.
– Ну, будь-ласка, благаю!
– жалісливо просила вона. – Це

лося, але всупереч вимогам правил офіційної реєстрації при тривалому перебуванні приїжджих
громадян у Львові. Вона навіть
не подумала про необхідність
познайомитися зі змістом записів
у паспорті знаменитого лікаря.
Пунктуально дотримав свого слова і новий знайомий – професор:
наступного дня він уже натиснув
на кнопку дзвінка і постукав у
двері квартири Видорської.
Діставши з портфеля і
одягнувши білий халат, Жорж
Григорович познайомився з хворими і вислухав їхні розповіді про
свої хвороби. Потім він дістав
термометри, суперекономічний
напівавтоматичний
тонометр
(електронний вимірювач артеріального тиску), шприц, ампули з якимись ліками, пляшечку
зі спиртом, пакуночок із ватою і
фонендоскоп. Спокійно, не поспішаючи, діловито і уважно поміряв температуру тіла хворих,
виміряв тиск, послухав роботу
внутрішніх органів і “безпомилково” встановив діагноз. Для кво-

Та, на щастя, не так сталося,
як віщувало “світило” медичної
науки. Поки професор був зайнятий цілющими уколами, додому повернувся старший син
Філоніли, 13-річний Володимир,
учень Львівського міського будівельного професійно-технічного
училища №12. Побачивши лікаря, він умовними знаками покликав матір на кухню.
– Знаєш кого ти привела? – із
хвилюванням і обуренням запитав він. – Твого хваленого “професора” розшукує міліція. Його
фотографію я бачив позавчора
на стенді в нашому аеропорту з
написом: “Їх розшукує міліція”.
Він – особливо небезпечний рецидивіст. Відразу ж повідом про
нього у райвідділ міліції. Я його
не випущу з квартири...
Тепер уже не на жарт злякалася Філоніла Максимівна.
Тільки від однієї думки про можливі непередбачувані наслідки
від випадкового знайомства з
невідомим “лікарем” здалося,
що у неї по тілу поповзли холод-
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ні мурахи. Тремтячими руками,
зачинивши за підозрілим гостем
двері, вона відразу ж поспішила
до чергової частини Залізничного
райвідділу внутрішніх справ. Там
їй показали декілька фотографій
розшукуваних осіб, серед яких
жінка відразу впізнала свого недавнього знайомого “професора
медицини”...
– Дійсно, це – він! – зі страху
аж вигукнула жінка.
Після цього був логічний фінал. На затримання підозрілого
лікаря терміново вирушила оперативно-слідча група. Раніше
неодноразово судимого затримали, як кажуть, “по гарячих слідах”. На зап’ястях “доктора медичних наук” клацнули фіксатори
кайданок.
За затримання цього “гастролера”-правопорушника, згідно з
наказом начальника Львівського
міського
управління
МВС
України, керівнику оперативної
групи оголошено подяку, а учня
міського профтехучилища №12
Володимира Видорського, завдяки пильності якого було знешкоджено особливо небезпечного
злочинця, нагороджено іменним
подарунком – фотоапаратом.
При обшуку в затриманого виявили паспорти на
Жоржа Григоровича, Лермана
Хачатуровича Машиняна та
Левона Багратовича Шахбазяна,
три золоті ювелірні жіночі вироби, чотири тисячі сімсот гривень, довідники лікаря швидкої
допомоги та медичної сестри
за доглядом хворих, снодійні
і наркотичні засоби, інші медичні препарати, набір різних
ключів від внутрішніх замків
дверей
квартир,
викрутка,
шило, ломик-“фомка”, електричний ліхтарик, фінський ніж
та бутафорський пістолет–копія
справжньої зброї...
Слідством з’ясовано, що нероба, інженер за фахом, любитель “легкого” і “веселого” життя
за чужий кошт, мандруючи країною, швидко і спритно завойовував довіру випадкових супутників, видаючи себе за лікаря
високої кваліфікації, брав із них
за “консультацію” та “лікування”
великі суми грошей, а деяких
легковірних за можливості обкрадав, після чого безслідно зникав.
До речі, розшукували його не
лише українські правоохоронці,
а й співробітники міліції Вірменії.
– Особливо мені щастило з
жінками, – розповів зловмисник
на суді. – Майже усі вони довірливі, мені лише залишалося
погодитися на їхні благання допомоги близьким хворим і дати
надію на одужання...
Як і слід було очікувати, суд
Залізничного району Львова безпомилково встановив “діагноз
захворювання
професора”
– шахрайство – призначивши
“лікування” згідно із Законом позбавленням волі на шість років із
конфіскацією майна. Так закінчилася “наука” і “кар’єра” професора-шахрая під маскою ескулапа.
Дмитро КОЛОМИЙЧУК,
майор міліції у відставці,
журналіст, колишній
працівник редакції газети
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