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ровідні турецькі лікарі поділились зі своїми львівськими колегами досвідом,
знаннями та досягненнями. На
українсько-турецькій конференції
“Актуальні питання сучасної медицини”, що відбулась нещодавно
на базі клінічної лікарні Львівської
залізниці, кращі фахівці провідних
турецьких клінік продемонстрували свій прогрес у найбільш популярних галузях медицини.

Кілька попередніх років аналогічні конференції відбувались на базі медичних
закладів Донецької залізниці, відтак там
були уже відчутні напрацювання у цьому
напрямку. Однак цьогоріч через неспокійну
ситуацію у регіоні продовження співпраці
стало тимчасово неможливим, тож донецькі
лікарі звернулись до начальника медичної

якість надання медичної допомоги у своїх
медустановах. Незважаючи на те, що турецька медицина зараз на високому рівні,
ми також маємо свої здобутки та досягнення і вони теж зможуть дещо перейняти у
нас до своєї практики. Таким чином, взаємообмін знаннями та досвідом між лікарями різних країн сприяє покращенню якості
медицини загалом, – констатував начальник медичної служби.
Хороші сторони української медицини
відзначив і організатор конференції від турецької делегації професор Озтел Яхья.
Зокрема, він наголосив, що основна про-

– За останнє десятиріччя наша медична
галузь зробила значний якісний “стрибок”.
Зараз уже багато людей з усіх країн регіону
бачать у Туреччині не лише туристичний потенціал, а й світовий центр медичної допомоги хворим. Три попередні роки постійно
збільшується і кількість українців, які бажають лікуватись у нашій країні. Зокрема, за
цей час лише я скерував близько семисот
осіб.
Ми спроможні надати повноцінну допомогу тяжко хворим практично в усіх галузях
медицини. За міжнародними стандартами
наші фахівці проводять успішне лікування у

зацію різнопрофільних майстер-класів та
обмін спеціалістами. Головний лікар клінічної лікарні Львівської залізниці Ольга Палій
зазначила, що вже погодила з керівництвом
турецької сторони певні організаційні заходи.
– Під час другої частини конференції
турецькі гості оглянули більшість відділень
нашої лікарні, оцінили наш лікувальний потенціал, обговорили з лікарями їхнє бачення
лікування того чи іншого захворювання та
навіть консультували хворих. Ми домовились з їхнім керівництвом і про подальший
обмін практичним досвідом.

служби Львівської залізниці Володимира
Янчинського з проханням продовжити її на
базі нашої лікарні.
– Місяць тому наші колеги з Донецька
зателефонували і попросили провести
українсько-турецьку конференцію на базі
медичних закладів Львівської залізниці і ми
почали підготовку до зустрічі українських та
турецьких медиків, – розповів передісторію
такої ініціативи Володимир Янчинський.
На теоретичну частину конференції
запросили лікарів не лише з медичних закладів Львівської залізниці, а практично з
усіх медичних закладів Львова та регіону.
– Турецька сторона, яка проводить
науково-практичні конференції на всеукраїнському чи регіональному рівнях,
зацікавлена у співпраці з якнайбільшою
кількістю медичних закладів. Тож ми попередньо розіслали запрошення в усі міські
та обласні лікарні регіону, щоб інші медичні установи ознайомилися з досвідом
турецьких колег та, відповідно, покращили

блема української медицини – недостатня
кількість сучасного обладнання, за допомогою якого можна врятувати чимало людських життів.
– Я вже багато років працюю в Україні,
тож переконався на практиці, що в українській медицині є багато професійних лікарів.
Однак через відсутність хорошого інноваційного устаткування вони часто не можуть
надати якісну допомогу хворим. Ця конференція призначена не для того, щоб просто познайомитись та обговорити існуючі
проблеми, ми маємо серйозні наміри щодо
практичної співпраці. Саме тому ми запросили українських медиків до себе на стажування, щоб вони здобули новий досвід,
– відзначив Озтел Яхья.
За його словами, зараз якість турецької
медицини дуже висока, а тамтешні клініки
вважаються серед кращих у світі. Логічно,
що впродовж попередніх років у Туреччині
значно активізувався так званий “медичний
туризм”.

сферах нейрохірургії, онкології, урології, гінекології, офтальмології, ортопедії та травматології, лікують хворобу Паркінсона та
безпліддя, роблять найскладніші операції з
пересадки кісткового мозку, трансплантації
органів, естетичної хірургії та хірургії судин
тощо.
Я не випадково акцентую саме на фахівцях, адже відомо, що “лікує не медицина, лікують лікарі”, а технічний потенціал
лише допомагає сповна застосувати їхні
професійні вміння та якості. Як пілотний
проект у співпраці з львівськими лікарями
ми маємо намір безкоштовно взяти на лікування одного тяжко хворого, щоб наочно
продемонструвати підхід турецької медицини до лікування та реабілітації пацієнтів,
– розповів про особливості медичної галузі
у Туреччині Озтел Яхья.
Ініціативу такої співпраці підтримують і
львівські медики. Йдеться насамперед про
стажування та навчання наших лікарів у турецьких клініках, а також про спільну органі-

Зазначу, що попри не надто високий
рівень медичного обслуговування у регіоні загалом, можливості нашої лікарні
вигідно вирізняються, адже це найбільш
багатопрофільний медичний заклад із
висококласними спеціалістами та великою кількістю високоточного сучасного
обладнання, що постійно оновлюється
та поповнюється. Тож нам також було що
показати. Звісно, у клініках, представники
яких сьогодні у нас гостюють, можливості
значно більші, однак і ціни у них відповідні, – поділилась враженнями від підсумків
конференції головний лікар клінічної лікарні Львівської залізниці Ольга Палій.
Окрім цього, за словами головного лікаря, це не єдина співпраця клінічної лікарні
Львівської залізниці із закордонними медичними закладами. Зокрема, щороку львівські
лікарі-залізничники проходять навчання у
кількох європейських клініках.
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