
ОНМЕДУ В АТО
Одеський військовий шпиталь передав

колегам із Маріуполя до військового мо-
більного шпиталю сучасний ендоскоп
Olympus вартістю понад один мільйон
гривень для проведення складних опе-
рацій.

Ректор ОНМедУ акад. В. М. Запоро-
жан і директор інституту ім. О. О. Шалімо-
ва передали працівникам шпиталю новіт-
ню ендоскопічну техніку, яка дозволить
без великого розрізу увійти в черевну по-
рожнину і діагностувати внутрішні крово-
течі. Використання такого обладнання
дозволить максимально якісно проводити
діагностику ран, без травм для організму,
припинити кровотечу.

— Під час кожного візиту ми привози-
мо не тільки нове обладнання, а й на-
вчаємо лікарів, як потрібно використову-
вати цю технику, — сказав ректор мед-
університету акад. В. М. Запорожан. —
Минулого разу це була ендоскопічна
стійка, нині — гнучкі ендоскопи. Це об-
ладнання дозволить не відправляти хво-
рих в інші шпиталі по Україні, а надавати
необхідну допомогу безпосередньо у Ма-
ріуполі.

Як розповів начальник відділу ендо-
скопії 61-го військового мобільного шпита-
лю полковник Олег Довбенко, у них був
ендоскоп, але сьогодні він вже не відпові-
дає вимогам. Новий апарат дуже зручний
— його можна використовувати не тільки
ургентно, а й у діагностичних цілях.

— Його в терміновому порядку можна
перенести як в палату, так і в операційну,
— зазначив медик. — Це вкрай важливо
для поранених військових, яких доправля-
ють до нас з передової.

Маріупольський військовий шпиталь є
клінічною базою кафедри загальної та
військової хірургії ОНМедУ. Валерій Мико-
лайович Запорожан розповів, що шпиталь
буде розвиватися і надалі.

— Незабаром він стане клінічним ста-
ціонарним відділенням, — відзначив Ва-
лерій Миколайович. — І сюди прибувати-
муть кращі лікарі і фахівці для проведен-
ня операцій та читання лекцій для місце-
вих медиків.

Вже стало доброю традицією, що у
переддень приймання наукових звітів
університетських кафедр та закінчен-
ня строків аспірантури на 2-му ме-
дичному факультеті засідання Вченої
ради присвячується науковій діяль-
ності кафедр та підготовці молодих
викладачів.

Голова ради, декан факультету,
з. д. н. т. проф. В. В. Годован підкрес-
лила, що згідно з вимогами часу та
основними критеріями ефективності
наукової діяльності навчального зак-
ладу, особливу увагу необхідно при-
діляти публікаціям у визнаних спеці-
алізованих наукометричних журна-
лах, отриманню індексу Хірша нау-
ково-педагогічними кадрами та під-
готовці послідовників наших науко-
вих шкіл.

Зі звітами про науково-дослідну
роботу виступили 17 завідувачів ка-
федр факультету. Одночасно по від-
повідних кафедрах заслуховувались
звіти аспірантів і здобувачів про ви-
конання дисертаційних  робіт,
строк закінчення яких — у 2017 та
2018 рр.

Слухаючи доповіді маститих про-
фесорів та юних здобувачів, хотілося
б відзначити: незважаючи на усі
труднощі, у яких опинилася наука в
країні, дух наукової пізнавальності,

бажання творити постійно відчу-
вається у стінах ОНМедУ.

Так, з. д. н. т. проф. Ф. І. Костєв у
своєму виступі підкреслив, що в ме-
жах двох науково-дослідних тем, які
виконуються на його кафедрі, цього
року опубліковано 17 журнальних
статей, у тому числі 8 — у наукомет-
ричних виданнях; оформлено 10 па-
тентів; закінчено роботу над однією
докторською та двома кандидатськи-
ми дисертаціями; виконуються три
докторські та дві кандидатські.

Зав. кафедри хірургії № 3 з курсом
нейрохірургії проф. А. С. Сон про-
інформував про те, що на основі на-
укових досліджень кафедри вийшли в
світ один підручник та 14 журналь-
них статей, отримано 7 патентів; за-
хищено 4 кандидатські дисертації.

Однією з передових кафедр, у тому
числі з підготовки науково-педаго-
гічних кадрів, є кафедра хірургії № 1
(зав. кафедри — з. д. н. т. проф. В. В.
Грубник), основними науковими на-
прямами якої є розробка та впрова-
дження нових методів малоінвазив-
них хірургічних втручань при захво-
рюваннях внутрішніх органів. Нині
на кафедрі навчається 5 аспірантів,
2 магістранти, 13 клінординаторів,
3 стажери. Важливим показником ро-
боти університету є ефективність ас-

пірантури, тобто виконання дисерта-
ційних робіт у відповідний строк.
П’ять аспірантів кафедри хірургії № 1
(М. Параняк, Є. Троніна, Д. Баязи-
тов, К. Воротинцева, М. Кресюн) до-
повіли про хід виконання своїх дисер-
таційних робіт.

На кафедрі загальної та військової
хірургії (зав. кафедри — заслужений
лікар України проф. М. А. Каштальян)
три аспіранти на засіданні цієї Вченої
ради пройшли планування наукових
робіт. Здобувачі Є. А. Кваснєвський і
А. А. Кваснєвський, які надають хі-
рургічну допомогу в зоні АТО, викори-
стали свої напрацювання для підготов-
ки дисертацій.

Кафедри фундаментального на-
пряму — також на висоті. Зав. кафед-
ри фізіології з. д. н. т. проф. О. А.
Шандра підкреслив, що на кафедрі
створюється новий напрям нейро-
фізіологічної школи, і в цьому сенсі
йде підготовка однієї докторської та
чотирьох кандидатських дисертацій.

Зав. кафедри біофізики, інформати-
ки та медичної апаратури з. д. н. т.
проф. Л. С. Годлевський відзначив, що
тільки за минулий рік кафедрою опуб-
ліковано 2 монографії, 8 навчально-
методичних посібників, 21 стаття, у
тому числі 6 — у зарубіжних, 5 — в
індексцитованих журналах.

На кафедрі загальної та клінічної
фармакології за комплексною, з між-
народною участю НДР опубліковано
два підручники, два навчальних по-
сібники, 11 навчально-методичних
посібників українською, російською
та англійською мовами, 23 журналь-
ні статті (6 — за кордоном, 2 — в
індексцитованих виданнях), 70 те-
зисів (28 — за кордоном), 16 актів
впровадження у науково-педагогіч-
ний процес кафедр та лікувальну
діяльність лікувально-профілактич-
них закладів України.

— Є чим пишатися нашому універ-
ситету! — відзначив ректор ОНМедУ
акад. В. М. Запорожан, який відвідав
Вчену раду. Аналізуючи доповіді
зав. кафедр та звіти, Валерій Мико-
лайович підкреслив, що і співробітни-
ками кафедр, і, головне, молодими
науковцями робиться багато: вони
чергують ночами, вони їздять і нада-
ють медичну допомогу в лікарнях міс-
та та області, в зоні АТО, на базі
своїх напрацювань займаються нау-
ковими дослідженнями. Ректор відзна-
чив подальші дії університету щодо
складання договорів про навчально-
науково-лікувальне співробітництво
з низкою нових міських і обласних
лікувальних закладів та окреслив
перспективи подальшого розвитку
університету.

В. В. ГОДОВАН,
з. д. н. т України, д. мед. н.,

професор, декан МФ-2

Є ЧИМ ПИШАТИСЯ УНІВЕРСИТЕТУ!

16 листопада 2017 р. відбулась по-
зачергова звітно-виборча конферен-
ція студентського самоврядування на
підставі дострокового складання по-
вноважень чинного голови Студради
В. Здорікової. Згідно з існуючим По-
ложенням про студентське самовряду-
вання в ОНМедУ, на конференцію
було обрано 216 делегатів з числа сту-
дентів всіх факультетів. У голосу-
ванні взяли участь 176 студентів. Ва-
лерія Здорікова відзвітувала про ро-
боту Студради за період її каденції
(квітень-листопад 2017 р.). Голова
контрольно-ревізійної комісії Д. Дере-
вінський доповів про результати про-
веденої перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності Студради за звіт-
ний період. Загалом конференція зат-
вердила звіти Студради і конт-
рольно-ревізійної комісії за вищенаве-
дений термін.

Серед претендентів на посаду но-
вого голови Студради були студенти
медичних факультетів: К. Бахнюк
(4 курс) і Г. Заровна (6 курс), які оп-

НОВИЙ СКЛАД СТУДРАДИ!
рилюднили свої програми розвитку і
напрямів діяльності Студради. Згідно
з результатами таємного голосуван-
ня, головою Студентської ради
ОНМедУ було обрано Катерину Бах-
нюк (4 курс, МФ-2).

У складі Студради обрані голови
комісій: з навчально-виховної роботи
— Вікторія Кірчева; з наукової діяль-
ності — Олександр Наговіцин; з соці-
ально-побутової роботи — Ярослав
Боєв; з санітарно-просвітницької —
Олена Танасійчук; зі спортивно-
оздоровчої — Марина Багіна; з
культурно-масової — Катерина Кулі-
кова; з інформаційної — Артем Ава-
кімов; з міжнародної — Карина Ха-
кім.

Також були прийняті деякі допов-
нення до існуючого Положення про
студентське самоврядування в медуні-
верситеті.

На конференції виступив ректор
нашого університету академік НАМН
України проф. В. М. Запорожан,
який привітав присутніх з Міжнарод-
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2–3 листопада 2017 р. в Одесі прой-
шла міжнародна науково-практична
конференція з проблеми «Захворю-
вання кістково-м’язової системи та
вік». Конференція була організована
під егідою НАМН України, Мінохо-
рони здоров’я, Української асоціації
менопаузи, андропаузи та захворю-
вань кістково-м’язової системи,
ОНМедУ, департаменту охорони здо-
ров’я Одеської облдержадміністрації,
ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф.
Чеботарьова НАМН України».

Учасників конференції привітав
ректор ОНМедУ акад. В. М. Запоро-
жан, який підкреслив актуальність
порушеної проблеми, яка стосується
стану здоров’я населення.

Міждисциплінарний характер да-
них недугів викликав широкий інте-
рес до конференції у лікарів різних
спеціальностей. Пройшли симпозіуми
«Саркопенія та вік», «Доказова меди-
цина в діагностиці та лікуванні за-
хворювань кістково-м’язової системи
у пацієнтів різного віку», «Остеопо-
роз та вік», були розглянуті особли-
вості терапії цих захворювань.

М. ГРИГОРЬЄВА

ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ
В ГУРТОЖИТКАХ

Пожежно-тактичні навчання про-
йшли в гуртожитку № 4 ОНМедУ на
вул. Пішонівській, 1. За легендою на-
вчань, на четвертому поверсі, де меш-
кає близько 300 студентів, виникла
пожежа.

Після сигналу оповіщення, який
подав черговий по гуртожитку, всі
мешканці організовано і швидко ви-
йшли з приміщення. За чотири хвили-
ни після сигналу на місце виклику
прибув підрозділ ГУ ДСНС України

ним Днем студента, новим складом
Студради і підкреслив, що адмініст-
рація завжди підтримує всі прогре-
сивні починання з боку як студентів,
так і викладачів та закликав студен-
тство активно брати участь у реалі-
зації проектів, спрямованих на по-
ліпшення життєдіяльності університе-
ту («Покращимо Alma mater разом»
та інші).

Отож, вітаємо новий склад Студ-
ради, бажаємо йому успіхів та споді-
ваємося, що девіз програми нового
голови Студради К. Бахнюк «Під-
тримка існуючих традицій і, згідно з
вимогами часу, подальший перспек-
тивний розвиток студентського само-
врядування університету» успішно
буде втілюватися в життя нашої Alma
mater, а Студрада зможе не тільки
примножити традиції, а й буде плідно
розвиватися, збагачуючи новими ко-
льорами студентське життя!

О. КАНАРЬОВА,
член інформаційного відділу

Студради

(Закінченння на 2-й стор.)
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ЗУСТРІЧ
З ПРОФЕСОРОМ

Нещодавно пройшло чергове засі-
дання СНТ кафедри внутрішньої ме-
дицини № 1 з курсом серцево-судин-
ної патології. В ньому взяли участь:
зав. навчальної частини кафедри до-
цент О. В. Савельєва, доценти О. І.
Перстньов і О. В. Полтавчук.

Засідання було присвячене сучас-
ним питанням електрокардіографії —
методу, який вже давно вивчений і
широко використовується у практиці,
та попри це не втратив своєї актуаль-
ності в наші дні і є важливим спосо-
бом у діагностиці серцевих захворю-
вань.

Проте головною подією стала
зустріч студентів із зав. кафедри, ке-
рівником регіонального центру кар-
діохірургії, нагородженим медаллю
академіка М. Д. Стражеска «За за-
слуги в охороні здоров’я» та «Золо-
тим кардіостимулятором» як кращий
аритмолог України, членом Євро-
пейського товариства кардіологів,
д. мед. н. проф. Ю. І. Карпенком.

Професор розповів студентам про
сучасні уявлення про патогенез і ме-
тоди лікування порушень серцевого
ритму та уражень провідної системи
серця.

З ПЕРЕМОГОЮ,
КОМАНДО!

Цікаво пройшов міський універси-
тетський чемпіонат Клубів веселих та
кмітливих (КВК). До Одеського на-
ціонального університету ім. І. І. Меч-
никова з’їхалися команди з різних
вишів нашого міста.

ОНМедУ представляла команда
«Дихайте — не дихайте» (капітан
Михайло Гумберідзе).

У фінал чемпіонату вийшло 6 ко-
манд. За сумою набраних балів ко-
манда медуніверситету посіла перше
місце.

Команда майбутніх лікарів «Ди-
хайте — не дихайте» хоч і молода,
але дуже сильна. Вона почала брати
участь у змаганнях недавно і одразу
показала високі результати.

Особливо приємно, що студенти-
медики, які дуже багато часу відда-
ють серйозному навчанню, успішно
поєднують його з підготовкою до ви-
ступів у КВК, тим самим гідно під-
німаючи рейтинг улюбленої Alma
mater.

І ще одна перемога. Наприкінці
жовтня наші студенти взяли участь у
всеукраїнському фестивалі-конкурсі
«Перлина Карпат» в Буковелі. Висту-
пили з вокальними та хореографічни-
ми номерами. Одним з членів журі
був відомий артист Влад Яма. Ми
стали лауреатами першої премії.

Так тримати!
Вікторія ІГНАТЬЄВА,

студентка 3 курсу стоматологічного
факультету

На фото:  виступ на «Перлині
Карпат».

Невтішні дані статистики свідчать
про значну смертність серед населен-
ня України саме через проблеми з
аритмією.

Студенти ознайомились з методи-
ками малоінвазивних  впливів на
структури серця при різних патологі-
ях (аритмії, серцева недостатність,
кардіоміопатії та ін.), багатьом з яких
немає аналогів у світі.

Зустріч пройшла у формі «питан-
ня — відповідь», що викликало жва-
вий інтерес у студентів. Ми отримали
актуальні та нові для себе знання.

Особливу зацікавленість виклика-
ла розповідь Юрія Івановича про
свій життєвий шлях від студента до
кардіохірурга.

Професор закінчив свою розповідь
простими, але не менш важливими
словами про роль спортивної закал-
ки, мотивації, знання іноземних мов і
від цього — реалізації можливостей,
які відкриває сучасна медицина.

— Якщо бажаєте чогось досягти у
медицині, багато вчіться і працюйте!
— порадив Юрій Іванович.

І цим все сказано!
Михайло ПАВЛЮЧОК,

староста СНТ кафедри внутрішньої
медицини № 1 з курсом

серцево-судинної патології

Новини СНТ 

Про введення в дію проекту «По-
кращимо Alma mater разом» на засі-
данні Вченої ради 1 вересня 2017 р.
доповів проректор з науково-педаго-
гічної роботи (питань гуманітарної ос-
віти та виховання) К. О. Талалаєв.

Ми звернулися до Костянтина
Олександровича з проханням розпо-
вісти про те, як проводиться робота у
цьому напрямку.

— Ми добре знаємо, що протягом
часу, коли ректор ОНМедУ акад.
В. М. Запорожан очолює універси-
тет, постійно триває процес розвитку
всіх сфер діяльності нашого навчаль-
ного закладу. Покращується матері-
ально-технічна база університету, ре-
монтуються кафедри, навчальні кор-
пуси та гуртожитки, придбане сучас-
не обладнання для навчального і
лікувального процесів. Наш універ-
ситет — майже єдиний в регіоні, який
не тільки має у своєму розпорядженні
кошти для фінансування наявних
витрат, а ще і можливості дивитися в
майбутнє.

Про те, що в університеті створені
комфортні умови для навчання сту-
дентів, для роботи науково-педаго-
гічного колективу, свідчить хоча б те,
що під час холодного зимового пері-
оду ОНМедУ працює на повну силу,
тимчасом як деякі інші навчальні за-
клади Одеси припиняють роботу на
два-три місяці — до потепління.

Ознакою довіри та поваги з боку
держави є і те, що ОНМедУ виділя-
ються суттєві обсяги державного за-
мовлення, а деяким вишам в Одеській
області — тільки поодинокі місця, на-
слідком чого може бути їх поєднання
з більш міцними ВНЗ. На щастя, це не
про нас. Отже, ми маємо розвивати-
ся, вдосконалюватися в усіх сферах
для того, щоб ще більше підвищува-
ти свій авторитет та імідж серед
вишів України.

Велике значення мають ідеї по-
дальшого розвитку — пропозиції
цікаві, оригінальні та навіть неочіку-
вані. Про це йдеться в вищеназвано-
му проекті, який був розроблений з
метою подальшої модернізації всіх на-
прямів діяльності університету. Його
головною ідеєю є вивчення суспільної
думки всіх учасників навчально-
науково-лікувального процесу, ши-
рокого залучення адміністрації, про-
фесорсько-викладацького складу,

студентів, співробітників та громадсь-
кості до пошуку новітніх засобів і ме-
тодів розвитку університету в умовах
сучасних викликів.

Проект передбачає чотири напря-
ми, над якими пропонується подума-
ти: підвищення іміджу ОНМедУ в
світовому науковому та освітньому
просторі; інновації в роботі студентсь-
кого самоврядування; об’єднання зу-
силь викладачів та студентів в про-
цесі становлення професіонала; систе-
ма відбору та підготовки в ОНМедУ
лідерів для медичної галузі.

Передбачається, що наукові керів-
ники, студенти, інтерни, аспіранти по-
етапно подаватимуть свої заявки-ідеї.

Проект розрахований на один рік
— з вересня 2017-го по вересень 2018
року, коли будуть підбиті підсумки.

До конкурсної комісії входить ке-
рівництво ОНМедУ, представники
Наглядової ради, студенти, представ-
ники профспілки. В кожному напрям-
ку переможцем буде визначена одна
робота.

Залишилося зовсім мало часу до
30 листопада — дати закінчення
прийому заявок. Після цього, з 1 по 10
грудня, буде працювати конкурсна
комісія, і не пізніше 20 грудня будуть
оголошені результати. Відправляти
свої пропозиції слід на електронну ад-
ресу human@odmu. edu. ua. Сподіває-
мося, що всі, хто планує взяти участь
у цьому цікавому проекті, встигнуть
це зробити, а конкурсна комісія отри-
має багато серйозних та оригіналь-
них рішень, які допоможуть підняти
авторитет та імідж нашого універси-
тету.

О. ЧАЙКІНА

«ПОКРАЩИМО
ALMA MATER РАЗОМ»:

ПОТРІБНІ ІДЕЇ!

в Одеській області. Рятувальники провели розвід-
ку місця займання та евакуювали з верхнього по-
верху одного «постраждалого».

В результаті справних дій «умовна пожежа»
була своєчасно локалізована та ліквідована.

— Студенти відчули особисту відповідальність
за рятування життя своїх товаришів та ліквідацію
небезпеки на початковій стадії, — прокоментував
навчання начальник відділу з охорони праці, ци-
вільного захисту, пожежної безпеки та охорони
об’єктів ОНМЕдУ Олександр Почтовий.

Н. СЕРГІЄНКО

КОРИСНА ВЗАЄМОДІЯ
На початку листопада ОНМедУ та Медичний

дім «Одрекс» підписали договір про співпрацю.
Студенти-медики отримали можливість проходити
практику у клініці, а наукові співробітники будуть
реалізовувати тут результати своїх досліджень.

Велику користь принесуть і консультації
фахівців «Одрексу» з науковцями медуніверситету.

— Наші спільні зусилля нададуть високу якість
взаємодії, спрямованій передусім на користь на-
вчальному процесу, — відзначив ректор ОНМедУ
акад. В. М. Запорожан. — По друге, це принесе
користь й самому «Одрексу», куди до фахівців та
сучасного обладнання прийдуть пацієнти. Отож,
вигода взаємна, насамперед для нашого міста і
його мешканців.

Головний лікар Медичного дому «Одрекс» Юрій
Бабинець розповів: «На жаль, нині маємо дуже ба-
гато важких, занедбаних хворих. Нам часто дово-
диться звертатись до вчених медуніверситету за
консультаціями, організацією консиліумів для вста-
новлення діагнозу, відпрацювання вірної тактики
лікування».

В межах договору на базі «Одрексу» буде ство-
рений клінічний лікувально-діагностичний центр,
де розмістяться чотири кафедри ОНМедУ.

О. ЧАЙКІНА

ПРОТИ СТРАШНОГО
ДІАГНОЗУ

У хірургічному відділенні Центру реконструктив-
ної та відновної медицини ОНМедУ операційна бри-
гада у складі хірургів-онкологів Д. Осадчого і
В. Максимовського, судинних хірургів М. Чехлова
і А. Рябоконя, анестезіолога А. Бобиря провела чер-
гову регіонарну гіпертермічну хіміоперфузію хворій
на місцево-розповсюджену меланому нижньої
кінцівки. Проведена операція є альтернативою ам-
путації кінцівки та покращує прогноз пацієнтки.

Це стало можливим завдяки підтримці ректора
ОНМедУ акад. В. М. Запорожана, головного ліка-
ря Центру Т. М. Муратової, зав. кафедри хірургії
№ 4 проф. О. І. Ткаченка. Особиста подяка Вікто-
ру Московченку за допомогу в просуванні техно-
логії, Umberto Carletti та Mirko Borra — за техніч-
ну підтримку.

В. МАКСИМОВСЬКИЙ,
хірург

(Закінченння. Початок на 1-й стор.)
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