
 
 
№  196/05 
від 13 жовтня 2017 року 

Президенту Всеукраїнського  
лікарського товариства 

п. Мусію О.  
Шановний пане Олеже! 

 
Від імені Поважної Ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Панте-

леймона» (далі – Відзнака), засвідчую Вам свою повагу та інформую про наступне. 
09 серпня 2017 р. в день Святого великомученика і цілителя Пантелеймона у м. Києві, 

вперше в Україні, відбулися урочистості з нагоди відзначення найкращих медиків України та 
нагородження їх Орденом Святого Пантелеймона. 

До Поважної Ради Відзнаки, яка і визначила переможців у 2017р., увійшли: Святійший 
Патріарх Філарет, Перший Президент України Леонід Кравчук, Блаженніший Святослав (Шев-
чук), Блаженніший Митрополит Макарій, Архієпископ Львівський і Галицький Філарет, Стар-
ший єпископ Михайло Паночко, академік Любомир Пиріг, Президент НАМН України Віталій 
Цимбалюк, народний депутат України Ольга Богомолець, Президент НАПН України Василь 
Кремень, Леонід Губерський, Володимир Огризко, Павло Гриценко, Філя Жебровська, Ада Ро-
говцева, Ніна Гойда, Володимир Мартинюк та Василь Князевич. 

У Софійському Соборі вперше відбувся  всеукраїнський молебень за медиків, який очолив 
Святійший Патріарх Філарет у співслужінні з представниками усіх християнських церков Укра-
їни. 

Церемонія нагородження пройшла у Національній філармонії України. 
Процес вибору переможців складався з декількох етапів: спочатку Регіональні експертні 

ради, створені з представників медичної спільноти, громадськості, релігійних організацій та ор-
ганів влади, отримавши від  медичних колективів та громадських організацій подання, вибрали 
найкращих представників свого регіону і запропонували їх кандидатури Національній експерт-
ній комісії, яка визначила 20 номінантів, а вже з них Поважна рада обрала 5 переможців. 

В номінації «Кращий лікар» переміг Михайло КАШТАЛЬЯН, військовий лікар, завіду-
вач кафедри загальної хірургії та військової медицини Одеського національного медичного уні-
верситету, доктор медичних наук, професор. 

В номінації «Кращий медик» нагороду отримала Мирослава САВЧАК, фельдшер пунк-
ту екстреної медичної допомоги «Чижиків» КЗ ЛОР «Львіський обласний центр екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф», мати чотирьох дітей, учасниця АТО. 

Переможцем в номінації «Новатор охорони здоров’я» став Сергій СЛЄСАРЕНКО, лі-
кар-комбустіолог, пластичний хірург, керівник Центру термічної травми та пластичної хірургії 
КЗ «Міська клінічна лікарня №2 м. Дніпро», доктор медичних наук, професор. 

У номінації «Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я» Поважна рада 
визнала переможцем Хубертуса фон ФОССА, директора Мюнхенського дитячого реабіліта-
ційного центру (Німеччина), доктора медицини, доктора філософії, який ще понад 25 р. тому 
започаткував створення в Україні дитячих реабілітаційних центрів. За цей час відкрито 100 ди-
тячих реабілітаційних центрів по всій Україні, а допомогу в них отримали понад 50 тис. дітей.  

  У номінації «Служіння суспільству» переміг військовий фельдшер, молодший сержант 
медичної служби Збройних Сил України, Герой України Ігор ЗІНИЧ (посмертно). За 34 дні в 
Донецькому аеропорту фельдшер врятував життя 100 нашим «кіборгам».   

Крім Ордену Святого Пантелеймона, усі переможці також отримали фінансову винагоро-
ду у розмірі 100 тис. грн. кожен. 

    



Даний захід стає традиційним. Нагородження переможців 2018 р. відбудеться 9 серпня 
2018 р. у м. Києві. 

 
Згідно з Рішенням Поважної ради, повноваження усіх членів Регіональних експертних рад 

та Національної експертної комісії, які проводили конкурсний відбур кандидатів у 2016-
2017рр., завершені (у зв’язку з завершенням конкурсного відбору у поточному році). 

На своєму засіданні у листопаді 2017р. Поважна рада затвердить умови конкурсного від-
бору у 2017-2018рр. та склад Національної експертної комісії, після чого буде дано старт відк-
ритому конкурсному відбору. 

Починаючи з 13 жовтня 2017р. ми розпочинаємо формування Регіональних рад та Націо-
нальної експертної комісії, які здійснюватимуть свою діяльність згідно з Положенням про Від-
знаку у 2017-2018рр.  

 
Враховуючи Ваш авторитет, маємо за честь запросити Вас стати членом Національ-

ної експертної комісії (або делегувати представника від Вашої організації) та звертаємось 
до Вас із проханням до 20 жовтня 2017 р. надати відповідь щодо Вашої участі (або участі 
представника Вашої організації) у роботі Національної експертної комісії, а також список 
представників регіональних осередків Всеукраїнського лікарського товариства (по 1 
представнику Вашої організації у кожному регіоні України), які могли б увійти до складу 
Регіональних рад Відзнаки та взяти участь у конкурсному відборі кандидатів у 2017-2018 
рр. 

 
Не дивлячись на те, що Відзнака є громадською, вона популяризує фах медика, ку-

льтивує гуманність та милосердя у суспільстві , а також сприяє позитивному сприйняттю 
України за межами нашої держави.  

 
Детальнішу інформацію про проект можна знайти на офіційному сайті Відзнаки: 

http://orden-panteleimon.com.ua, а також офіційній сторінці проекту у ФБ: 
https://www.facebook.com/OrdenPanteleimon2017. 

 
З додатковими запитаннями Ви можете звернутися до представників Виконавчого коміте-

ту Відзнаки: Віталія Юнгера, Голови Виконавчого комітету Відзнаки (e-mail:                            
orden.panteleimon@gmail.com; моб. тел. 067 343 02 54), Наталія Матвієнко (моб. тел. 067 354 64 
60). 

 
Щиро сподіювась на подальшу співпрацю та вітаю Вас з Днем захисника України. 

 
 
 

 
З ПОВАГОЮ ТА 
ЗА ДОРУЧЕННЯМ ПОВАЖНОЇ РАДИ, 

 

Голова Поважної ради 
Відзнаки за професіоналізм та милосердя 
«Орден Святого Пантелеймона»                                                                  В.М. Князевич  

           
 

         
 

 
 
 
 

 


