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заготівлі та використання донорської плазми, отриманої шляхом центрифугування у 2016 році. 

У процесі дослідження використовувався статистичний метод аналізу. 

Результати дослідження: У 2016 році всього отримано плазми – 87, 480 л. Кількість 

плазми, придатної для використання – 217, 430 л (100%), з них залишок карантинізованої 

плазми на початок 2016 року – 85, 390 л (39, 3%), виданої з карантинізації в ЛПЗ – 132, 040 л 

(60, 7%). Перелито плазми у відділеннях закладу – 32, 630 л (15%). Використано на 

виготовлення препаратів – 0 л (0%). Забраковано плазми після карантинізації – 0, 830 л (0, 4%). 

Списано по закінченню терміну придатності 138, 080 л (63, 5%). Залишок карантинізованої 

плазми на кінець звітного періоду – 45, 890 л (21, 1%). 
Висновки: У результаті проведеної нами роботи зроблено наступний висновок: служба 

крові потребує реорганізації, у зв’язку з великим списанням плазми по закінченню терміну 

реалізації. 
 

 

ВАН РАНССЕЛЕР ПОТТЕР – ОСНОВОПОЛОЖНИК БІОЕТИКИ ЯК НАУКИ 

ВИЖИВАННЯ 

Мороз Олена 

Завідувач кафедри: д.філ.н., проф.  Держко І.З. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

кафедра філософії та економіки 

Актуальність. В.Р. Поттер -  вчений, еколог, гуманіст, біохімік, лікар, професор 

онкології, президент Американської асоціації ракових захворювань. Актуально, щоб вклад в 

науку, здійснений такою людиною, що визнана і шанована у світі, був належно оцінений в 

Україні. 

Мета. Систематизувати інформацію та визначити вплив В.Р. Поттера в розвиток 

біоетики як науки та вплив його поглядів на послідовників. 

Матеріали та методи. Джерела, що містять інформацію про В.Р. Поттера. Застосовано 

методи: бібліографічний, історичного та системного аналізу. 

Результати. В.Р. Поттера вважають автором терміну «біоетика» (останній вперше 

з’явився у його статті «Біоетика:наука виживання» 1970р., повторно – в книзі «Біоетика – міст 

в майбутнє»). Очевидним є екологічне спрямування поттерівської концепції: його біоетика 

екоцентрична, вона ставить у центр уваги  не людину, а передусім екосистему. На думку 

Поттера, потреба у біоетиці полягає у невідворотності біологічної катастрофи, що чекає на 

людство. 

Цей елемент поттерівського розуміння біоетики різнить його від думок інших учених, 

що здебільшого є орієнтованими на людину (персоналістичні погляди Е.Згречча, 

А.Геллегерса). На думку Поттера, біоетика навколишнього середовища та медична етика 

мають взаємодіяти, а формальним об’єктом вивчення біоетики має бути екосистема. Отож, 

перевага надається не медичній, а біоетиці зовнішнього середовища. Для В.Р. Поттера 

біоетика як наука виживання насамперед є передумовою для покращення якості життя. 

Висновок. Ім’я Ван Рансcелера Поттера заслужено вписано в історію науки. Хоча його 

«глобальна біоетика» не знайшла великої кількості послідовників серед вчених цієї ж галузі,  

вона була споріднена з такими ж уявленнями про перспективи виживання людства в умовах 

деградації навколишнього середовища серед філософів та гуманістів.  

 

 

ВІДНОШЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ДО АБОРТУ 

Обозна А.В., Мартиненко О.М. 

Науковий керівник: Любчак В.В. 

Сумський державний університет, кафедра громадського здоров’я. 

Актуальність. Проблема аборту завжди стояла в центрі дискусій з питань моралі. В 

історичній динаміці відношення до нього змінювалося разом із зміною епохи. Досить чітко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

