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АКУШЕРІВ�ГІНЕКОЛОГІВ
21–22 вересня 2017 р. в Одесі прой-

шли пленум Асоціації акушерів-гінеко-
логів України та науково-практична
конференція з міжнародною участю
«Акушерство, гінекологія та репродук-
тологія: освіта, клініка, наука».

Форум відкрив вітальним словом пре-
зидент ААГУ академік НАМН України
В. М. Запорожан. Валерій Миколайович
побажав усім учасникам зібрання плідної
роботи і підкреслив актуальність задач,
що стоять перед науковцями і практикую-
чими лікарями в умовах нестабільної еко-
номіки та соціального життя, а також зак-
ликав до активності кожного члена Асо-
ціації, підняття й обговорення важливих
питань і конструктивних пропозицій зара-
ди здоров’я пацієнтів.

Учасників привітали вітчизняні та іно-
земні гості: діючий екс-президент FIGO,
почесний міжнародний член ААГУ профе-
сор Сабаратнам Арулкумаран; президент
EBCOG Тахір Махмуд; замдиректора ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства та гінеко-
логії НАМН України» професор С. Ф. Та-
тарчук; керівник і медичний директор Уні-
верситетської клініки м. Бонн (Німеччина)
професор  В. Хольцгреве та ін.

Форум вітали діячі церкви і вручили
нагороди від імені Митрополіта Онуфрія —
почесні грамоти за заслуги перед україн-
ською церквою й ордени Святителя Луки,
архієпископа Кримського отримали кілька
вчених, серед них — професор ОНМедУ
О. О. Зелінський.

Прозвучали дві програмні доповіді:
«Репродуктивне здоров’я України: тен-
денції, досягнення, виклики та пріоритетні
напрямки діяльності» (професор С. Є.
Савченко, Київ) і «Сучасні підходи до
впровадження стандартів акушерсько-гіне-
кологічної допомоги» (професор Н. Я.
Жилка, Київ).

Працювали секції: «Президентська»,
«Міжнародна», «Сучасні аспекти екстра-
генітальної патології».

Пройшло також засідання Молодіжно-
го фахового товариства акушерів та гіне-
кологів України.

22 вересня 2017 р. відбулось урочи-
сте засідання Вченої ради ОНМедУ,
присвячене присудженню звання По-
чесного доктора відомим ученим —
професорам серу Сабаратнаму Арул-
кумарану (Велика Британія) і Вольф-
гангу Хольцгреве (Німеччина), які взя-
ли участь у роботі пленуму Асоціації
акушерів-гінекологів України й у на-
уково-практичній конференції «Аку-
шерство, гінекологія та репродуктоло-
гія: освіта, клініка, наука».

Ректор ОНМедУ академік В. М.
Запорожан відзначив вагомість нау-
кових здобутків іноземних колег,
підкреслив важливість цієї події для
історії університету.

Сер Сабаратнам Арулкумаран —
заслужений професор гінекології та
акушерства університету Нікосії, по-
чесний професор Лондонського уні-
верситету св. Георгія, візитуючий про-
фесор Інституту всесвітньої охорони
здоров’я. Більше 45 років він віддав
клінічній практиці, 35 років — викла-
данню. С. Арулкумаран користуєть-
ся високим авторитетом у світовій на-
уковій та медичній спільноті, є співро-
бітником і почесним доктором бага-
тьох професійних об’єднань та асоці-
ацій, автор близько 40 книг.

Професор Вольфганг Хольцгреве
— медичний директор і голова медич-
ного центру Боннського університету
(Німеччина).

Основною сферою професійних
інтересів ученого є перинатальна діа-
гностика і терапія, у сфері яких він ви-
ступає захисником особистісно-орієн-
тованої медицини. Серед напрямів

Вчена рада 

ВІТАЄМО ПОЧЕСНИХ ДОКТОРІВ

діяльності професора — розвиток
інвазивних технік, таких як біопсія
ворсинок хоріона, а також неінва-
зивна перинатальна діагностика з
використанням материнської крові.
Результатом праці професора Хольц-
греве стали 10 книг і 600 наукових
статей.

Індекс Хірша вченого дорівнює 41.
За видатний внесок у науку та ме-

дицину професор В. Хольцгреве удо-
стоєний багатьох нагород, п’яти сту-
пенів почесних докторів. Він — почес-
ний член Американської та Королів-
ської колегій акушерів та гінекологів,
представник Всесвітньої організації
гінекологів та акушерів (FIGO) у
Всесвітній організації охорони здоро-
в’я та ООН.

Голова Студради Валерія Здори-
кова доповіла присутнім про те, що
вдалося зробити з березня 2017 р. (пе-
ріоду переобранная нової Студради)
й до цього часу.

— Мені подобається активна ро-
бота, яку ви проводите, — відзначив
Валерій Миколайович Запорожан.
— Сучасні студенти мають значно
більше можливостей для розвитку
своєї особистості, ніж коли студента-
ми були ми. У вас є незрівнянні спро-
можності придбання знань завдяки
електронним засобам. Проте ніколи
не можна забувати: головне, що по-
трібно розвивати в собі, — це духов-
ність, прагнення оволодіти якомога
більшим обсягом знань, розвинути
європейський спосіб мислення.

У нашому університеті для цього є
всі умови. Проте в цьому відкритому
чесному діалозі потрібно визначити
найбільш гострі проблеми.

Університет повністю оснащений
сучасним обладнанням, ми були єди-
ними з одеських вишів, хто працював
під час зимових холодів, коли багато
інститутів позакривалися.

Після процедури посвячення вчені
прочитали дві лекції англійською мо-
вою: «Внутрішньоутробне походжен-
ня захворювань дорослої людини»
(професор С. Арулкумаран) і «Рево-
люція перинатальної медицини та су-
часні досягнення неінвазивного пери-
натального тестування» (професор
В. Хольцгреве).

На засіданні також були присутні
вітчизняні та іноземні студенти.

О. ПОДОЛЬСЬКА

На фото: Новообрані почесні док-
тори професор Вольфганг Хольцгреве
(зліва) і професор Сабаратнам Арул-
кумаран з ректором ОНМедУ акаде-
міком В. М. Запорожаном

Діалог ректора зі студентами 

Кожний з вас свого часу прой-
шов непростий шлях вступу до най-
складнішого — медичного універси-
тету. Тому іноді дивує, що не всі
вчаться, як належно, в такому зак-
ладі ,  що  є  неприпустимим  для
студентів-медиків. Про це, на жаль,
свідчать низькі показники рів-
ня підготовки під час здачі «КРОКів».
Цей рівень дуже розчаровує. Споді-
ваюсь, що ситуація найближчим ча-
сом буде виправлена, адже лікар,
який несе велику відповідальність за
здоров’я і життя людини, повинен
володіти  міцними  та  глибокими
знаннями.

Студенти задали ректору кілька за-
питань.

— У деяких аудиторіях не завжди
добре чути лектора.Чи можна збільши-
ти кількість мікрофонів?

В. М.: — Беру на контроль це пи-
тання.

— Кафедри, які розташовані у від-
далених від головного корпусу райо-
нах Одеси, знаходяться в неналежно-
му стані, подекуди за столами по 4–
5 студентів...

В. М.: — Це стосується кафедр на
міських клінічних базах. Разом із
міськрадою буде створена комісія з
перевірки доцільного використання
площ лікарень, щоб виправити цю си-
туацію.

— Я — представник творчого сту-
дентства. Спасибі Вам за те, що ми
можемо брати участь у фестивалях і
конкурсах та гідно представляти свій
університет.

В. М.: — Уся необхідна технічна
апаратура для успішних виступів у
вас буде. Вважаю, що це — одна з
важливих сторін студентського життя,
яка сприяє гармонійному розвитку.
Ми пишаємося не тільки «зірками»
аматорської творчості, у нас є чем-
піони світу й Європи з різних видів
спорту. Причому всі «зірки» добре
вчаться.

Якщо людина має силу волі, вміє
поставити перед собою мету і цілеспря-
мованно йти до неї, вона обов’язково
досягне свого. Ставте перед собою ви-
сокі цілі, і ви отримаєте моральне за-
доволення і наповнете своє життя гли-
боким сенсом.

«КРОК» І ПРАВИЛЬНІ КРОКИ У ЖИТТІ
Відбулася зустріч студентського активу з ректором ОНМедУ акад. В. М. Запорожаном

Також студент-п’ятикурсник торк-
нувся питання розподілу та можли-
вості продовження наукової роботи
на базі університету.

Валерій Миколайович детально
зупинився на цьому дуже важливому
періоді життя молодої людини. Він
підкреслив, що вже сьогодні потрібно
активніше долучатися до наукової ро-
боти тим студентам, які планують у
подальшому зв’язати з нею своє май-
бутнє. Підкреслив, що колишні студен-
ти в цьому плані були більш «азарт-
ними». Нинішнє ж покоління інфан-
тильніше, йому не вистачає амбітності.
Потрібно не тільки мріяти, а й працю-
вати зараз, щоб зробити вірні кроки в
правильному напрямі.

Діалог між ректором і студентами
засвідчив, що такі зустрічі дуже ко-
рисні для них і їх необхідно періодич-
но проводити. Це дає великий імпульс
активності студентського життя — як
в навчанні, так і у вільний час, коли
молодь може розкрити свої здібності й
таланти у спорті, художній самодіяль-
ності, суспільній роботі.

О. ЧАЙКІНА
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А. В. Попов, Р. В. Мерешко

Для університету осінь — це той
час, коли можна озирнутися назад,
оцінити, з чим ми прийшли до почат-
ку нового навчального року, що
зроблено для покращання нашої го-
ловної діяльності — навчально-вихов-
ного процесу, науково-дослідної та
клінічної роботи. Саме про це йшлося
на вересневому засіданні Вченої ради.

Проте я відчув потребу проаналі-
зувати цю тему більш глибоко, що
називається, з цифрами у руках. Ви-
явилося, що за неповний 2017 рік на
розвиток матеріальної бази універси-
тету було витрачено 280 млн грн.
Цифра величезна, втім, сама по собі
ні про що не свідчить. На що була
витрачена така сума? Ось результат
вивчення цього питання.

Клініки та клінічні кафедри отри-
мали обладнання на 191,6 млн грн;
проведений капітальний ремонт у
навчальних корпусах та бібліотеці на
12,8 млн грн; придбана комп’ютерна
техніка для всіх підрозділів універси-
тету на 7,5 млн грн; 21 кафедра отри-
мала нові меблі на 4 млн грн; на за-
купівлю та видання медичної літера-
тури витрачено майже 1,5 млн грн.

І це далеко не повний перелік того,
що було зроблено, а фінансовий рік
ще не завершено. Чесно кажучи, мене
це порадувало. Думаю, що і всіх вас
— теж! Адже кожного дня, тільки
увімкнеш телевізор або комп’ютер,
чуєш про кризу, розруху, корупцію,
численні проблеми, які огорнули сус-
пільство. Відчуваєш безвихідь не від
того, що вони є, а від того, що ніхто і
не намагається їх розв’язувати.

 Посеред усіх цих негараздів наш
університет здається оазисом у пустелі.

Труднощів і проблем і у нас виста-
чає, проте головне, що вони вирішу-
ються! Нехай не відразу, step-by-step,
але вирішуються! У зв’язку з цим роз-
повім лише про нашу кафедру анес-
тезіології та інтенсивної терапії з
післядипломною підготовкою та на-
веду деякі факти.

Тільки за весняні місяці усі співро-
бітники кафедри отримали нові ноут-
буки або персональні комп’ютери. А
вже влітку ми отримали для роботи у
клініках університету кілька першо-
класних дихальних апаратів “Ha-
milton — C-1” останнього покоління,
наркозні апарати “Leon+” (фірми
«Левенштайн»), укомплектовані га-
зовими моніторами. Крім того, ми от-
римали кардіомонітори, дефібрилято-
ри та інше новітнє обладнання. Все
це вже встановлено, активно працює
у клініках університету та дуже необ-
хідне нам як для клінічної роботи, так
і для наших наукових досліджень,
для навчання студентів і лікарів.

Проте сьогодні, дорогі колеги, я
хочу зупинитися на одній важливій
для всіх клінічних кафедр проблемі.
Мова йде про те, що депутатська ко-
місія міськради з охорони здоров’я
ініціює скорочення в міських клініках
навчальних площ, які займають наші
клінічні кафедри. І зараз комісія місь-
кого департаменту охорони здоров’я
разом з так званими громадськими
діячами почала масовану атаку: шу-
кають, що в університету можна віді-
брати.

Прикро, але депутати не розумі-
ють, що лікаря неможливо підготува-
ти лише за допомогою дошки, ган-
чірки та крейди. Тут потрібна бага-

торічна, всебічна підготовка майбут-
нього спеціаліста біля ліжка хворого
в діючих лікувальних закладах.

Шкода, але ми, завідувачі кафедр,
провідні клініцисти університету, по-
винні роз’яснити та показати депута-
там і представникам громадських
організацій, що кафедри не є на-
хлібниками на клінічних базах, що
разом з навчанням студентів і лікарів
наші співробітники щодня надають
великий обсяг медичної допомоги па-
цієнтам — мешканцям Одеси. Це й
обстеження, і подальше лікування па-
цієнтів, госпіталізованих до клінік, і
проведення найскладніших операцій,
і консультування хворих в інших
відділеннях цього лікувального зак-
ладу, участь у роботі експертних
комісій, консиліумів, медичних рад та
в інших різноманітних заходах, які
забезпечують якість лікувально-діа-
гностичного процесу.

Щороку близько 2 тис. лікарів
міста проходять перепідготовку на
наших клінічних кафедрах, і все це
університет організовує для міста за
свої бюджетні кошти, не вимагаючи
компенсації за свою роботу.

Адже саме Положеннями Наказу
№ 174 Міністерства охорони здоров’я
України «Про клінічні лікувально-
профілактичні заклади охорони здоро-
в’я» регламентується, що клінічним є
лікувально-профілактичний заклад, де
не менше 50 % площі виділяється для
розміщення структурних та навчаль-
них підрозділів кафедр, лабораторій і
т. ін. вищих медичних навчальних зак-
ладів III та IV рівнів акредитації.

Усі витрати із забезпечення на-
вчального та науково-дослідного

процесу покладаються на вищий на-
вчальний заклад, а всі витрати, по-
в’язані із утриманням матеріально-
технічної бази, проводяться за раху-
нок лікувально-профілактичного за-
кладу. І цей наказ ще ніхто не від-
міняв!

Чи може в одеському міськздо-
роввідділі існує якийсь свій, відмінний
від цього, єдиного для всієї України,
наказ?

Але дивно інше — з’явилася інфор-
мація, яка у мене викликала багато
питань. Одне з них — чому виступи-
ли проти власного університету його
ж співробітники? Як колишні, так і
нинішні.

Саме зав. кафедри загальної фар-
мації, депутат міськради Л. Р. Ніко-
госян та член громадської ради комісії
з охорони здоров’я Одеської міськра-
ди В. Г. Дубініна були ініціаторами
цієї атаки на клінічні бази.

У пресі пройшла інформація про
те, що, за версією Л. Р. Нікогосяна,
через передачу університету при-
міщень у стаціонарах лікарень не ви-
стачає місць, що потрібно створюва-
ти нові операційні, нові відділення.

Вважаю, що комісії потрібно дума-
ти не про те, як збільшити кількість
ліжок, а як провести тотальний капі-
тальний ремонт лікувальних закла-
дів, як придбати нове сучасне облад-
нання для операційних, палат інтен-
сивної терапії та ін.

Глибоко впевнений, що в такі не-
прості часи необхідно продумати, як
заповнити пацієнтами вже наявні
клінічні відділення різного профілю, а
також створити комфортні умови для
пацієнтів і співробітників, налагоди-
ти харчування...

А ще потрібно зменшити кількість
різноманітних аптек та аптечних
кіосків, які суцільно заполонили всі
поверхи стаціонарів та поліклінік, а
також території навколо цих зак-
ладів.

Побоююсь, що моє питання зали-
шиться риторичним. А хотілося б на
сторінках нашої університетської га-
зети почути пояснення зав. кафедри
загальної фармації Л. Р. Нікогосяна з
цього приводу.

На вересневій Вченій раді було
прийнято проект «Покращимо Альма
Матер разом». Тому давайте, колеги,
об’єднаємося та захистимо інтереси
нашого університету, наших клінік,
наших студентів — майбутніх лікарів
і, звичайно ж, наших пацієнтів.

О. О. ТАРАБРІН,
доктор медичних наук, професор,
з. д. н. т. України, зав. кафедри

анестезіології та інтенсивної терапії

ЗАХИСТИТИ ІНТЕРЕСИ
НАШОЇ ALMA MATER!

ЧОМУ ІНІЦІАТОРАМИ АТАКИ НА КЛІНІЧНІ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ СТАЛИ ТІ,
ХТО ПОВИНЕН ПРО ЦІ БАЗИ ДБАТИ?

Кожної третьої суботи вересня з
1999 року в Україні відзначається
День фармацевтичного працівника.
Відзначили його і в ОНМЕдУ, адже
наш університет є одним із лідерів на
фармацевтичному освітньому про-
сторі України. Підготовка фахівців у
галузі фармації тут триває з 1903 ро-
ку, коли при медичному факультеті
Новоросійського університету було
засноване фармацевтичне відділення.
Йшли роки, підготовка фахівців за-
знавала чималих реорганізацій, пе-
реведення з одного міста в інше. У ре-
зультаті з 1959 року майже півстолі-
ття на півдні України не існувало
фармацевтичної освіти, і тільки зу-
силлями  ректора  ОНМедУ  акад.

В. М. Запорожана і керівництва уні-
верситету в 2001 році було відкрито
відновлений  фармацевтичний  фа-
культет.

Нині цей факультет — потужний
навчальний та науковий центр пів-
дня України. Тут навчаються більше
1000 українських та іноземних сту-
дентів денної та заочної форми, які
здобувають кваліфікацію «провізор».
Кафедри факультету розміщуються в
окремому корпусі, оснащені сучасним
обладнанням, яке необхідне для на-
вчальної  та наукової  роботи. На
факультеті діє студентське наукове
товариство, члени якого беруть ак-
тивну участь у наукових конферен-
ціях.

Своє професійне свято студенти і вик-
ладачі факультету на чолі з деканом
факультету В. Ю. Анісімовим відзначи-
ли в святково прибраній аудиторії № 1
головного корпусу. Щиро привітав сту-
дентів і викладачів ректор ОНМедУ
акад. В. М. Запорожан. Валерій Ми-
колайович наголосив, що з відкрит-
тям фармацевтичного факультету уні-
верситет являє собою взірець європейсь-
кого повноформатного вищого на-
вчального закладу медичного профілю.

Зав. кафедри загальної та клі-
нічної фармакології, з. д. н. т. Украї-
ни проф. В. Й. Кресюн відмітив зна-
чення роботи фармацевта у процесі
лікування, адже без якісних препа-
ратів перемогти хоробу неможливо.

ЗІ СВЯТОМ ВАС, ФАРМАЦЕВТИ!
16 вересня — День фармацевтичного працівника 

Привітали присутніх зі святом по-
чесні гості — керівник Держслужби з
контролю за лікувальними засобами
і наркотиками в Одеській області І. В.
Шишкіна і полковник військово-
медичної служби, начальник Військо-
во-медичного клінічного центру Пів-
денного регіону Р. Д. Кальчук.

В. М. Запорожан вручив почесні
грамоти викладачам факультету:
Л. М. Унгурян, О. І. Бєляєвій, І. А.
Бойко, Н. А. Сущук, І. В. Литвин-
чук, І. В. Улізко, Л. М. Ларсон, Р. В.
Фарафоновій і кращим студентам.

З концертною програмою висту-
пили вихованці Центру студентської
творчості “VITA”.

О. ЧАЙКІНА

На засіданні в міськраді — зав. кафедри загальної фармації депутат міськради Л. Р. Нікогосян
і член громадської ради комісії з охорони здоров’я Одеської міськради В. Г. Дубініна


