
АДРЕСОВАНО МОЛОДІ
Вийшла в світ нова книжка академіка

НАМН України, доктора медичних наук,
професора, ректора ОНМедУ Валерія
Миколайовича Запорожана «Етюди про
моральність» («Этюды о нравственнос-
ти»).

Видання присвячене найважливішим
питанням, які супроводжують людство в
усі часи, в усьому світі. Автор — видат-
ний вчений — порушує хвилюючі теми
еволюції моральності від її зародження
та розвитку в різні часи — до пошуків
відповідей на складні виклики XX–XXI
сторіч.

Читачі дізнаються про все, що пов’я-
зане із загальнолюдськими цінностями
буття; взаємодією людини та природи;
про наукові відкриття останнього часу та
про критерії моральності вченого. Висвіт-
лені питання про роль і місце лікаря в су-
часному світі; про те, чи може людина
зберегти своє здоров’я; про взаємовідно-
сини в родині, колективі.

Розрахована на широке коло читачів,
ця книжка є спробою автора не стільки
застерегти, скільки переконати у необхі-
дності солідарних дій в ім’я збереження
людства та всієї нашої планети.

Приводом для написання стала бага-
торічна наукова діяльність Валерія Мико-
лайовича, його пошуки системного підхо-
ду до навчання і виховання нового поко-
ління лікарів.

Вперше це видання побачило світ
2015 року — українською мовою. Нині
воно вийшло російською мовою та було
суттєво перероблене та доповнене.

Н. СЕРГІЄНКО

На травневому засіданні Вченої
ради ОНМедУ відбулась приємна
подія — присудження звання Почесно-
го професора нашого університету
професору із Франції Філіппу Шерпе-
релю.

— Стало вже доброю традицією
щорічне проведення Європейської
школи анестезіологів та Міжнародно-
го конгресу анестезіологів-реанімато-
логів, — відзначив у своєму виступі
завідувач кафедри анестезіології, ін-
тенсивної терапії з післядипломною
підготовкою проф. О. О. Тарабрін. —
Ця подія завжди привертає увагу чис-
ленних фахівців з різних країн світу.
І завжди бажаним гостем на цих зу-
стрічах є професор Шерперель.

Вчений — заслужений професор
анестезіології медичного факультету
університету м. Лілль (Франція), ме-
дичний омбудсмен Регіонального шпи-
тального центру м. Лілль. Очолював
французьке товариство анестезіо-
логів, створив та очолив коледж ане-
стезіологів, Фонд європейської освіти,
а також Європейську раду анестезіо-
логів.

У 1998–2001 рр. — віце-президент,
2002–2004 рр. — президент Конфеде-
рації європейських товариств анестезі-
ологів. З 2004 р. — президент Все-
світнього конгресу анестезіологів та
реаніматологів, а з 2005 р. — голова
Комітету з питань європейської освіти
в анестезіології.

ІЗ СВЯТОМ ВАС, РІДНІ!
На ім’я ректора ОНМедУ акад. В. М.

Запорожана, у переддень Дня медич-
ного працівника, надійшов лист від па-
цієнтки Університетської клініки.

«Шановний пане ректоре!
У зв’язку з Днем медичного працівни-

ка, який відзначається 17 червня, хочу
висловити щиру вдячність лікарям Уні-
верситетської клініки — Олені Вікторовні
Найдьоновій,Тетяні Олександрівні Ста-
сюк, Миколі Миколайовичу Перепелюку,
Євгенію Олексійовичу Герасьову, Олек-
сандрі Володимирівні Цепколенко та
іншим чудовим медикам.

Особлива подяка моєму рідному (без
«лапок») відділенню неврології: завіду-
вачці Світлані Ісааківні Дрібіній, інтелі-
гентній та мудрій, та всім висококваліфі-
кованим лікарям, добросовісним та ми-
лим сестрам, турботливим нянечкам.

Їх повсякденна нелегка праця є нічим
іншим, як високим служінням священно-
му обов’язку лікаря.

Саме вам, та лише вам, дорогі лікарі,
медсестри та нянечки, ми, пацієнти, зо-
бов’язані своїм здоров’ям.

Бажаю всім медичним працівникам
міцного здоров’я, щастя, світлих та раді-
сних днів, терпіння, успіхів та найкращих
результатів у вашій благородній праці.

Із щирою повагою
Т. А. СОРОКІНА».

Книжкова полиця  

Враховуючи видатні заслуги вчено-
го в галузях загальної та молекулярної
біохімії, біохімії ліпідів, біології люди-
ни, лікування болю, анестезіології та
реаніматології, охорони здоров’я та
медичної освіти, а також його досвід і
авторитет у світовій науковій та освіт-
ній спільноті, професору Філіппу Шер-
перелю присвоюється звання Почесно-
го доктора ОНМедУ.

— Філіпп Шерперель багато років
допомагає нам, має цілу низку заслуг
перед нашим університетом. Вислов-
люємо професорові щиру подяку за
співробітництво та пропонуємо усім
кафедрам приєднатися до спільних
програм співробітництва з видатним
вченим, — відзначив на церемонії по-
свячення у Почесні доктори проф. В. М.
Запорожан.

О. ПОДОЛЬСЬКА
На фото: професори В. М. Запоро-

жан і Ф. Шерперель.

ФІЛІПП ШЕРПЕРЕЛЬ

Високе служіння 
22–24 травня 2018 р. в Одесі відбув-

ся V Міжнародний конгрес з гемостазіо-
логії, анестезіології та інтенсивної те-
рапії “BlackSeaPearl”. Конгрес відвіда-
ли близько 500 фахівців з України,
Росії, Молдови та Франції. Церемонія
офіційного відкриття пройшла в конфе-
ренц-залі санаторного комплексу «Ар-
кадія».

За активної підтримки ректора
ОНМедУ академіка В. М. Запорожана,
у конгресі взяли участь вітчизняні та
зарубіжні гості: проф. Ф. Шерперель
(Лілль, Франція), проф. К. М. Лебе-
динський (Санкт-Петербург, Росія),
Є. Д. Чумаченко (Париж, Франція),
проф. В. В. Суслов (Київ, Україна), а
також голова оргкомітету конгресу
проф. О. О. Тарабрін.

До структури конгресу увійшли як
наукові секції, так і майстер-класи й
лекції провідних світових та вітчизня-
них вчених. Пройшли наукові засідан-
ня з основних напрямів: актуальні пи-
тання анестезіології, інтенсивної те-
рапії; проблемні питання гемостазу;
безпека пацієнта та моніторинг в ане-
стезіології та інтенсивній терапії; ней-
роанестезіологія та нейрореаніматоло-
гія; регіонарна анестезія; дитяча анес-
тезіологія, інтенсивна терапія, неона-

тологія; проблеми анестезіології та
інтенсивної терапії в акушерстві та
гінекології, багато інших проблем
вітчизняної та світової анестезіології
та інтенсивної терапії.

Учасники конгресу обговорили
перспективи впровадження європейсь-
кої анестезіологічної освіти в Україні,
лікування шлунково-кишкових крово-
теч, серцевої недостатності, інфаркту
міокарда та інсульту, питання анестезії
та гемостазу в акушерстві та гінеко-
логії, реабілітація після хірургічних
втручань, анестезіологія та тромболі-
тична терапія у дітей та інші актуальні
питання сучасної медицини.

Для медиків були організовані май-
стер-класи з оцінки гемостатичного
потенціалу в практиці анестезіолога-
реаніматолога, складного судинного
доступу під контролем УЗД, регіонар-
ної анестезії кінцівок та інші питання.

Отримані знання та навички одесь-
кі лікарі використають в медичній
практиці для покращання якості на-
дання допомоги хворим.

О. О. ТАРАБРІН,
професор, зав. кафедри анестезіології,
інтенсивної терапії з післядипломною

підготовкою ОНМедУ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ ЗІБРАЛИСЬ В ОДЕСІ

ВІТАЄМО!
У зв’язку з Днем медичного праців-

ника, який у цьому році випав на
17 червня, Президент України Петро
Порошенко відзначив лікарів держав-
ними нагородами. Приємно, що серед
нагороджених є одесити.

За значний особистий внесок в роз-
виток вітчизняної системи охорони
здоров’я, надання медичної допомоги
та високу професійну майстерність ор-
деном князя Ярослава Мудрого V сту-
пеня нагороджений Борис Сергійович
ЗАПОРОЖЧЕНКО, професор, завіду-
вач кафедри хірургії № 2 з курсом ди-
тячої хірургії ОНМедУ, член президії
правління Асоціації хірургів України.

* * *
За багаторічну сумлінну працю, ва-

гомий особистий внесок у розвиток
охорони здоров’я, високий професіо-
налізм, відданість справі та з нагоди
святкування Дня медичного працівни-
ка Почесною відзнакою Одеського
міського голови «Подяка» нагородже-
но Костянтина Олександровича ТАЛА-
ЛАЄВА  — доцента, проректора з нау-
ково-педагогічної роботи нашого уні-
верситету.

НА ДУМСЬКІЙ ПЛОЩІ
Вранці 14 червня на Думській

площі перед будівлею Одеської міської
ради студенти ОНМедУ та Одеського
обласного базового медичного учили-
ща провели танцювальний флешмоб
на підтримку здорового способу жит-
тя та у зв’язку з Днем медичного пра-
цівника.

Учасників заходу привітав віце-мер
Павло Вугельман. Він наголосив, що в
Одесі в різних сферах впроваджують-
ся новітні технології, у тому числі в ме-
дицині. Наші медики володіють вели-
чезним потенціалом для розвитку, і
багато з них готові гідно конкурувати
на міжнародному ринку.

У рамках акції для всіх бажаючих
було організоване безкоштовне екс-
прес-тестування на ВІЛ в мобільній
амбулаторії. Волонтери відділення
«Клініки, дружньої до молоді» розпов-
сюдили інформаційно-профілактичні
матеріали на тему ВІЛ/СНІДу.

У СИМУЛЯЦІЙНОМУ
ЦЕНТРІ ЦІКАВО

Дуже пощастило учням старших
класів, які цікавляться медициною і
мріють в майбутньому вчитися в на-
шому університеті! Адже не кожного
дня вас запрошують до симуляційно-
го центру з найсучаснішим обладнан-
ням, на якому можна повчитися надан-
ню першої допомоги.

Керуючись досвідом європейської
системи освіти, де такі заняття з надан-
ня невідкладної допомоги для стар-
шокласників є обов’язковими, на базі
кафедри симуляційної медицини та
Навчально-інноваційного центру прак-
тичної підготовки лікаря пройшло
практичне заняття для учнів одеської
школи-інтернату № 87.

Під час тренінгу старшокласники
вчились навичкам надання невідклад-
ної допомоги за стандартами Basic Life
Support, Heart and Stroke Foundation.
Діти ознайомились з сучасним симу-
ляційним обладнанням за допомо-
гою анатомічного столу Anatomage,
ознайомилися з будовою органів та
систем організму.

Короткі новини 

19 червня на засіданні Вченої ради
звання Почесного професора ОНМедУ
було присуджено відомому вченому з
Литви — професору Ремігіюсу Жалю-
насу — ректору Литовського універси-
тету медичних наук, директору кардіо-
логічної клініки, президенту Каунась-
кої обласної кардіологічної асоціації,

Почесні професори ОНМедУ 

члену Європейського та Американсь-
кого товариств кардіологів.

Основною сферою досліджень вче-
ного є серцево-судинні захворювання.
Він написав близько 270 наукових ста-
тей, 8 підручників та навчальних по-
сібників, серед них — «Основи кардіо-
логії», «Внутрішня медицина» та ін.
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Нещодавно на кафедрі пропедевти-
ки педіатрії (зав. кафедри — д. мед. н.,
проф. Олена Олександрівна Старець) у
рамках роботи студентського науково-
го товариства був проведений перший
педіатричний брейн-ринг. У цьому за-
ході взяли участь 130 студентів-третьо-
курсників трьох медичних факультетів,
представники деканатів, викладачі ка-
федри, інтерни.

Після привітання деканів, керівниц-
тва кафедри, оголошення правил робо-
ти почався перший етап брейн-ринга,
під час якого команди, з 4–6 студентів
кожна, протягом 10 хвилин відповіда-
ли на поставлені тестові питання.
Після обговорення правильних відпо-
відей, за результатами першого етапу,
на основний етап брейн-рингу було об-
рано 8 команд. Не обійшлось також
без конкурсу капітанів за однакової
кількості балів.

Студенти відзначили, що цей кон-
курс став першим заходом, в якому
вони змогли встановити тісний взає-
мозв’язок та творити разом з коман-
дою.

Навіть якщо в команду входили
тільки одногрупники, які й без того ба-
чаться кожного дня, вони відкрились

Предметна олімпіада — це широко
розповсюджені змагання учнів закладів
середньої, загальної, вищої або профе-
сійної освіти, що вимагають від учас-
ників демонстрації знань і навичок у
сфері однієї або кількох дисциплін.
Таке офіційне визначення. Але олімпіа-
да — це також прекрасна можливість
проявити себе, дізнатися чогось нового
та познайомитися зі студентами інших
університетів.

Щорічна Олімпіада з ендокрино-
логії є традиційною для медичних ВНЗ
України. У 2018 році II етап Всеукраїн-
ської олімпіади з ендокринології про-
йшов 12–13 квітня в Тернопільському
державному медичному університеті
ім. І. Я. Горбачевського на базі ка-
федри внутрішньої медицини № 1 під
керівництвом професора Н. В. Пасеч-
ко.

Одеський національний медичний
університет представляли переможці
кафедрального етапу Олімпіади з ен-
докринології — Яна Мальченко і я,
Ольга Бондаренко, студентки 4-го кур-
су МФ-1.

Кафедральний етап проходив на
кафедрі внутрішньої медицини № 1 з
курсом серцево-судинної патології під
керівництвом завідувача, професора
Ю. І. Карпенка. Підготовка до друго-
го етапу Олімпіади велася щодня про-
тягом місяця і містила додаткові занят-
тя з ендокринології — теорія та прак-
тичні навички, інструментальні мето-
ди обстеження та вирішення клінічних
завдань і тестів.

Олімпіада складалася з чотирьох
турів. У першому — було необхідно
відповісти на 100 тестових питань, взя-
тих з бази «Крок-2». Другий тур скла-
дався з п’яти багаторівневих ситуацій-
них завдань, в яких було необхідно
оцінити клінічну картину, результати
клініко-лабораторних та інструмен-
тальних даних, провести диференці-
альну діагностику і призначити ліку-

один для одного з іншого боку. Сту-
дентам було приємно зайти до ауди-
торії та побачити, що розподіл місць
проведено завчасно та відзначено ша-
рами з номером команди. Брейн-ринг
дав молоді мотивацію поглиблювати
свої знання, допоміг зрозуміти, на що
потрібно звертати увагу при подаль-
шому навчанні.

Студенти — учасники брейн-рингу
поділилися своїми враженнями.

Софія Грищенко (10-та група):
— Що найперше вразило, то це

кількість учасників, які прийшли на
змагання, але це тільки збільшило ко-
мандний дух. Перший тур був склад-
ним, але він дозволив нам спробувати
свої сили та перевірив наші знання з
теорії. Найголовніший етап — це влас-
не сам брейн-ринг. Справді, це було
дуже захоплююче змагання, питання
на загальний розвиток, кмітливість та
логіку. Ми, дійсно, раді, що в межах
нашого університету проводяться такі
заходи, і навіть заохочуються. Дякує-
мо за можливість відчути себе справ-
жніми студентами.

Руслан Нєнов (17-та група):
— Сподобалась лаконічність змісту

питань, для відповіді на які потрібно

включати абстрактне мислення. По-
мітно, що на підготовку питань було
витрачено багато сил та часу.

Вахідулла Столяренко (1-ша група),
Всеволод Шумлянський (2-га група):

— Брейн-ринг — один з тих за-
ходів, на які з нетерпінням чекали сту-
денти нашого університету. У фіналь-
ному раунді були незвичайні завдання
на асоціацію з відомими художніми
творами, літературними фрагментами
та медичними поняттями. Це винятко-
ве змагання не залишило без уваги ані
учасників, ані глядачів. Гадаємо, що
саме в такій неформальній атмосфері
відкривається весь потенціал студента.
Кафедра пропедевтики педіатрії дає
можливість відчути, що процес навчан-
ня — це не тільки вивчення необхідної
«сухої» інформації, а й можливість пе-
ревірити свої знання у зовсім невиму-
шеній та дружній атмосфері, в якій роз-
вивається командний дух та вміння
всім разом розв’язувати найрізнома-
нітніші завдання. І, звісно ж, більше
подібних заходів!

К. А. КАЛАШНИКОВА,
к. мед. н., доц. кафедри
пропедевтики педіатрії

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ОЛІМПІАДА
З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

вання. Для проходження третього зав-
дання ми вирушили в симуляційний
центр, де нам було запропоновано
провести курацію віртуального хворо-
го за допомогою інтерактивної дошки.
Останнім випробуванням стала інтер-
претація клініко-лабораторних та
інструментальних даних, яка вимагала
від студентів знання не тільки з ендок-
ринології, а й кардіології, неврології та
інших спеціальностей.

Ми намагалися гідно представити
наш ОНМедУ під час напруженої
жорсткої конкуренції серед студентів
усіх медичних ВНЗ України. І досягли
добрих результатів. За підсумками
Олімпіади я отримала грамоту за пер-
ше місце по Україні в номінації «Кра-
ще вирішення практичних завдань з
інтерпретації лабораторно-інструмен-
тальних методів обстеження».

Увечері, після Олімпіади, пройшла
урочиста гала-вечеря, на якій учасни-
ки розповідали про особливості на-
вчання в своїх університетах.

Наступного дня після оголошення
результатів ми вирушили на цікаву
екскурсію до Збаразького замку, де оз-
найомилися з його історією й архітек-
турою.

ПЕРШИЙ ПЕДІАТРИЧНИЙ БРЕЙН�РИНГ

Дякуємо керівництву ОНМедУ, ка-
федрі внутрішньої медицини № 1 за
надану довіру, можливість проявити
свої знання і вміння та придбаний
досвід конкурентної боротьби.

Ольга БОНДАРЕНКО,
студентка 4-го курсу МФ-1

НА ЧЕСТЬ  ХІРУРГА,
ВЧЕНОГО, СВЯТИТЕЛЯ
Наприкінці травня пройшла XIX науково-

практична конференція «Читання у пам’ять
святителя Луки Кримського (В. Ф. Войно-Ясе-
нецького) — «Життя. Діяльність. Творчість.
Наука та релігія».

На початку конференції на території
одеської міської клінічної лікарні № 3 
ім. проф. Л. І. Алейникової був відслужений
молебень на честь святителя Луки та муче-
ниці Валентини.

На пленарному засіданні з доповідями ви-
ступили: протоієрей Іоанн (Полещук), завка-
федри симуляційної медицини ОНМедУ
проф. О. Г. Попов, проф. Інституту очних хво-
роб та тканинної терапії ім. акад. В. П. Філа-
това Н. Ф. Боброва, а також вчені ОНУ ім.
І. І. Мечникова та ОНМедУ.

Конференція привернула увагу не тільки
вчених, а й студентів-медиків і студентів ОНУ
ім. І. І. Мечникова. Очоливши наукову части-
ну конференції проф. О. Г. Попов наголосив,
що саме такі заходи виховують молоде по-
коління і надають йому поштовх до самовдос-
коналення.

О. ПОДОЛЬСЬКА

ЧУЖИХ ДІТЕЙ
НЕ БУВАЄ

Міжнародний день захисту дітей,
Дитячий день, День захисту дітей, День
дітей— це одне і те ж міжнародне свя-
то в різних кінцях світу. З 1998 року
воно щорічно відзначається в Україні
1 червня.

Перше свято літа 

Міжнародний день захисту дітей
(англ. “International Children’s Day”)
був заснований в листопаді 1949 року
у Парижі рішенням сесії Ради Міжна-
родної демократичної федерації жінок.
Вперше це свято відзначалося в 51 краї-
ні світу в 1950 році. Організація Об’єд-
наних Націй підтримала ініціативу й
оголосила захист життя, здоров’я та
прав дітей одним із пріоритетних на-
прямків своєї діяльності.

Декларація прав дитини була ухва-
лена 20 листопада 1959 року і прого-
лошувала рівні права всіх дітей, неза-
лежно від національної належності,
кольору шкіри, громадського поход-
ження, майнового стану та іншого у
сфері фізичного і духовного розвитку,
виховання, освіти, соціального забез-
печення. Декларація закликає уряди,
батьків, громадські організації визна-
ти права дітей і сприяти їх здійсненню.

Студенти та професорсько-викла-
дацький склад ОНМедУ вже протягом
тривалого часу не залишаються осто-
ронь цієї дати. Цього року на кафед-
рах педіатричної спрямованості були
проведені заходи для покращання емо-
ційного стану дітей, які перебувають
на тривалому лікуванні або залишили-
ся без постійного піклування батьків.
Делегати від профкому студентів у чер-
говий раз завітали з подарунками до
дітей, які перебувають в дитячому бу-
динку при Чорноморській виправній
колонії № 74, а представники Студент-
ської ради відвідали відділення онко-
гематології обласної дитячої лікарні.

Майбутні лікарі, окрім вузькофахо-
вих навичок, мають володіти і такими
особистісними якостями, як небай-
дужість до хворої дитини, співчування,
бажання допомагати в скорішому оду-
жанні, здатність сприяти фізичному та
психоемоційному розвитку дитини.

Тому що чужих дітей не буває!
На фото: студенти ОНМедУ з

дітьми.


