
Є КИМ ПИШАТИСЯ!
Нещодавно на кафедрі внутрішньої

медицини № 1 з курсом серцево-судин-
ної патології пройшло заключне засі-
дання СНТ, на якому було підбито
підсумки роботи за цей навчальний
рік.

Завдяки підтримці зав. кафедри
проф. Ю. І. Карпенка, активності керів-
ника та ідейного натхненника студент-
ського наукового товариства доц.
А. В. Потапчука, ми маємо дуже обна-
дійливі результати та провідні місця.
Наші вихованці довели, що вони кращі
не тільки в ОНМедУ, але й гідно пред-
ставляють його на конференціях та
олімпіадах міжнародного рівня.

Призерами від нашої кафедри стали:
Михайло Павлючок, староста

СНТ, студент 6 курсу, який посів
1-ше місце на Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових робіт з гу-
манітарних та природничих наук (зі
спеціальности «Медицина»), що про-
ходив у Харкові 26–27 березня.

Михайло також чудово виступив з
доповіддю на Міжнародній конфе-
ренції студентів та молодих вчених у
Кракові 25–27 квітня.

Разом зі студенткою 4 курсу Надією
Мітрохіною вони взяли участь у Між-
народній конференції студентів і моло-
дих вчених у Львові 10–12 квітня. Та-
кож Надя посіла 1-ше місце у секції те-
рапії на конференції в ОНМедУ «Су-
часні теоретичні та практичні аспекти
клінічної медицини» 18–19 квітня 2019
року.

Студентки 5 курсу Ольга Бондарен-
ко і Яна Мальченко представили нашу
кафедру на Всеукраїнській олімпіаді з
ендокринології у Тернополі 4–5 трав-
ня. Ольга виявилася кращою серед всіх
учасників на етапі розв’язання ситуа-
ційних задач.

Тому ми пишаємося своїми студен-
тами та їхніми високими результатами.
І запрошуємо до нас нових, молодих і
амбітних!

Ольга САВЕЛЬЄВА,
доцент кафедри внутрішньої медицини
№ 1 з курсом серцево-судинної патології

Перші кроки у наці 

У серпні 2003 року в Одесі по вулиці
Єврейській, 50, було встановлено ме-
моріальну дошку в пам’ять про те, що
в цьому будинку з 1919-го по 1941 рік
мешкав учасник оборони Одеси та Се-
вастополя, головний хірург Приморсь-
кої армії, доктор медичних наук про-
фесор В. С. Кофман (1901–1942). У той
спекотний день рідні, колеги, ветерани
згадували цю непересічну людину, яка
стала прикладом духовної самопожер-
тви, відданості своїй справі, гуманізму
і відваги.

Валентин Соломонович — з сім’ї
потомствених медиків. Мама, Ганна
Львівна, була лікарем. Батько, Соло-
мон Володимирович, — професор
Одеського медичного інституту. Вони
передали синові нахил до медицини.

У 1921 році юнак вступив до Одесь-
кого медіну, по закінченні якого два
роки служив лікарем кавалерійського
полку. У 1937 році Валентин Кофман

ПОДВИГ ПРОФЕСОРА
Травень — місяць спогадів і пам’яті, коли ми відзначаємо День Перемоги над

німецько-фашистськими загарбниками. Разом із військовими на передньому краї
перебували медики, які рятували життя поранених. Серед них був і В. С. Коф-
ман, доля якого завжди буде хвилювати наші серця...

вже доцент кафедри загальної хірургії,
згодом захищає докторську.

У 1938 році стає професором.
Разом із батьком він створив «Бу-

динок дитини-каліки», де перебували
маленькі пацієнти після захворювання
на туберкульоз кісток.

Натхненну роботу науковця, у
розквіті його сил і сподівань, зупини-
ла війна. Кофман був призваний до
армії. Командував медичною ротою,
медико-санітарним батальоном. Під
час фінської війни був старшим хірур-
гом стрілецького корпусу.

Головним хірургом Приморської
армії Валентина Соломоновича при-
значили з перших днів оборони Одеси.
Тоді він виявив себе як здібний органі-
затор медичного забезпечення міста: за
короткий термін на створеній ним на-
вчальній базі пройшли курс підготов-
ки 40 лікарів. При цьому Кофман ви-
конував складні операції, встигав пи-
сати наукові роботи, залишаючись
дослідником навіть у складних умовах
війни.

Так, у жовтні 1941 року, в найтяжчі
для Одеси дні, він видав методичні ре-
комендації для полкових лікарів —
«Зауваження з організації та техніки
первинної обробки ран у військових
районах».

Опублікував вісім наукових дослі-
джень, підготував до друку збірку, до
якої увійшли праці 28 авторів. Ця
збірка побачила світ вже після загибелі
професора — у 1943 році.

Загинула ця мужня людина в оку-
пованому Севастополі. Детально не
були відомі ні день, ні місце, ні обста-
вини трагедії.

Син професора Лев, також лікар,
надіслав запит у севастопольське

міське об’єднання «Долг». Звідти
прийшла така відповідь: «Все свідчить
про те, що 3 липня 1942 р. Валентин
Кофман був розстріляний фашистами
разом із начальником медичної служ-
би морської бази, військовим лікарем
1 рангу М. З. Зеліковим та начальни-
ком 41-го шпиталю військовим ліка-
рем 1-го рангу Злотниковим».

Ці медики не покинули своїх підо-
пічних — поранених бійців — і зали-
шилися на вірну загибель. Адже Коф-
ман, у відповідності з наказом коман-
дування, підлягав евакуації разом з
іншими командирами такого ж висо-
кого рангу. Але порушуючи цей наказ,
Валентин Кофман продемонстрував
відданість високому обов’язку лікаря.
Він посадив у літак замість себе медсе-
стру з новонародженою дитиною...

І нині, через стільки років, не вщу-
хає наша біль від втрати людини, яка
могла б ще довго жити і працювати на
благо суспільства.

Подвиг професора Кофмана жити-
ме у нашій свідомості як взірець вели-
кої мужності та вірності професійному
обов’язку.

О. ЧАЙКІНА

На фото: професор В. С. Кофман;
меморіальна дошка по вул. Єврей-
ській, 50 в Одесі.

П’ять місяців студенти, викладачі,
співробітники  різних підрозділів
ОНМедУ не отримують стипендій і за-
робітних плат. Це тисячі лікарів, ви-
кладачів, науковців, медичних сестер

та їхні сім’ї. Проблема торкнулася і ко-
мунальних платежів: через борги на-
вчальні корпуси і три університетські
клініки можуть бути знеструмленими у
будь-який момент. Десятки судів,

мітинги, перемовини — адміністрація
нашого університету вдається до всіх
мислимих і немислимих заходів, щоб
розблокувати бюджет.

Водночас в. о. міністра охорони
здоров’я Уляна Супрун обіцяє швидке
рішення — за лічені години відновити
фінансування, якщо документ підпише
рейдерка Владлена Дубініна. Але це —
брехня і маніпуляція, які переслідують
єдину мету — «узаконити» повнова-
ження своєї ставлениці.

Після зустрічі колективу ОНМедУ
з керівництвом обласного казначей-
ства у цьому не залишилося жодного
сумніву.

Зав. кафедри анатомії людини про-
фесор О. Л. Аппельханс поставила за-

П’ЯТЬ МІСЯЦІВ ПРОТИСТОЯННЯ
КАЗНАЧЕЙСТВО ЗРУЙНУВАЛО МІФИ МАНІПУЛЯТОРІВ:

ДУБІНІНА ПРАВА ПІДПИСУ НЕ МАЄ!

питання: «Чи може підпис Дубініної
дійсно розблокувати зарплати?»

Очільниця Головного управління
Державної казначейської служби Ук-
раїни в Одеській області Віра Слаута
дала чітку відповідь: «Казначейство
бюджет з її підписом не прийме, тому
що на сьогодні у мене немає картки
зразків підписів. У мене є Бюджетний
кодекс, якого я зобов’язана дотриму-
ватись».

Картка, про яку вона сказала, — це
завірені нотаріусом зразки підписів
осіб, уповноважених підписувати той чи
інший документ. Казначейство роз’ясни-
ло всім маніпуляторам: Дубініної серед
них немає, тим часом як в. о. ректора
Ю. В. Сухін наділений законними по-
вноваженнями підписати бюджет.

Юристи ОНМедУ та обласного уп-
равління казначейства проведуть кон-
сультації та звернуться до суду за роз’-
ясненнями постанови, згідно з якою
фінансування університету має бути
розблоковано.

На цю роботу знадобиться кілька
днів. Після цього, обіцяє казначейство,
почнеться нарахування зарплат.
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Уся його трудова діяльність — від асп-
іранта, асистента, доцента — до професо-
ра ,  завідувача  кафедри  акушерства  та
гінекології (з 1983 р.) — була пов’язана з
нашим університетом.

Тут О. О. Зелінський сформувався як
учений-дослідник, педагог, клініцист, орган-
ізатор вищої медичної освіти та науки.

Олександр Олексійович досліджував
проблеми перинатальної медицини, гес-
тозів вагітності, репродукції людини, гіне-
кологічної ендокринології, оперативного
акушерства і гінекології, реконструктивної
та пластичної хірургії тощо.

Він був засновником наукової школи гіне-
кологів-ендокринологів, перинатології, дитя-
чої та підліткової гінекології, а також науко-
вої школи, яка досліджує проблеми репро-
дукції людини клімактеричного періоду.

Професор О. О. Зелінський був одним з
перших ініціаторів створення перинатальних
центрів у нашій країні. Так, у 1985–1986 рр.
на клінічній базі медичного інституту в од-
ному з пологових будинків Одеси було ство-
рене перше відділення реанімації та інтен-
сивної терапії для новонароджених, яке
сьогодні є одним з регіональних центрів ви-
ходжування недоношених дітей з екстре-
мально малою масою тіла.

Учений гідно представляв вітчизняну
школу акушерів-гінекологів на численних
конгресах, наукових форумах в усьому
світі, був членом багатьох спеціалізованих
вчених рад із захисту дисертацій, редко-
легій профільних журналів і почесним го-
ловою міжнародних конгресів.

За видатні наукові розробки і великий
внесок у практику лікування професор О. О.
Зелінський був удостоєний звання «Заслу-
жений діяч науки і техніки України», наго-
роджений знаками «Відмінник освіти Украї-
ни» та «Відмінник охорони здоров’я Украї-
ни», медалями та почесними званнями.

Та головне те, що він був не лише ви-
датним науковцем і лікарем, а й глибоко
порядною  людиною ,  громадянином  і
справжнім патріотом своєї країни, основ-
ними принципами якого були безкорисне
служіння людям та суспільству.

Для  своїх  колег  і  учнів  Олександр
Олексійович був і назавжди залишиться
прикладом справжньої людини. Людини з
великої літери!

ПАМ’ЯТІ
ВЧИТЕЛЯ
ОНМедУ зазнав великої втрати.

8 травня пішов з життя один з найві-
доміших в Україні та за її межами
лікарів-акушерів-гінекологів, з. д. н. т.
України, професор, завідувач кафедри
акушерства та гінекології № 2, голова
Одеської ради лікарських асоціацій і
товариств, голова правління Одеської
організації Всеукраїнського лікарсько-
го товариства, голова Одеської філії
асоціацій акушерів-гінекологів Украї-
ни, член правління Південно-Східного
Європейського лікарського форуму
Олександр Олексійович ЗЕЛІНСЬКИЙ.

Як добре, коли, закінчуючи семестр,
ти бачиш відмінні результати у навчанні
та вірно обрані шляхи наближення до
омріяної професії!

Для студентки 4-го курсу МФ-2 Надії
Мітрохіної цей навчальний рік був особ-
ливо успішним у науковій роботі.

Наукою зацікавилася ще на третьому
курсі, коли зробила свої перші кроки на
кафедрі патологічної фізіології під керів-
ництвом І. В. Савицького. 2018 р. посіла
третє місце на конференції студентів і мо-
лодих вчених ОНМедУ.

У цьому навчальному році Надя ак-
тивно працювала у СНТ кафедри внут-
рішньої медицини № 1 під керівництвом
доц. А. В. Потапчука.

Її інтереси спрямовані на таку цікаву
науку, як ендокринологія. Надя вважає цю
галузь медицини особливо актуальною
саме в наш час, коли на здоров’я люди-
ни негативно впливають багато серйоз-
них чинників — це і постійні стреси, і не-
правильний спосіб життя, і забруднене
довкілля. А ще — напружений психологіч-
ний стан багатьох із нас.

Тому й обрала темою наукових дослі-
джень «Вплив компенсації цукрового діа-
бету на психологічний стан хворого» (на-
уковий керівник — доц. О. І. Перстньов).
Дослідження вела на базі Одеської об-
ласної лікарні у відділенні ендокринології.

У цьому році на конференції студентів
і молодих вчених в ОНМедУ її доповідь
на секції «Терапія» посіла перше місце.
З такою ж доповіддю виступила і на сту-
дентській конференції у Львові.

А ще встигла взяти участь у 3-му Все-
українському медичному турнірі, який
проходив у медичному центрі «Одрекс».

Побувала на міжнародній конференції
у Кракові, слухала доповіді студентів з
різних країн.

— Їхні роботи не набагато сильніші,
ніж роботи українських студентів, у тому
числі й одеських. Ми — на дуже високо-
му рівні, — підкреслює Надя.

У наступному навчальному році, тоб-
то уже на 5-му курсі, Надя буде старо-
стою СНТ, перейнявши естафету від Ми-
хайла Павлючка, який закінчує універси-
тет. Збирається під час літніх канікул про-
довжити працювати над обраною темою,
тобто поєднуватиме «приємне з корис-
ним».

Бажаємо Наді успіхів — і в навчанні, і
в науці!

О. ПОДОЛЬСЬКА

На фото: Надія Мітрохіна.

Сезон олімпіад 

Наприкінці квітня одеські студенти-
медики взяли участь в олімпіаді з ана-
томії людини, яка проходила у Терно-
пільському державному медичному
університеті ім. І. Я. Горбачевського
(кафедра анатомії людини, завідувач
— д. м. н., проф. І. Є. Герасимюк).

Олімпіада виявилася великого мас-
штабу, адже з’їхалися 36 учасників з 17
навчальних закладів України. Вони
змагалися в знанні будови тіла люди-
ни, вільному володінні анатомічними
термінами, підготовці до складання
тестів «КРОК».

Приємно відзначити, что одеські
студенти були на висоті! Вони гідно
представили кафедру анатомії людини.

Валерія Скоропада отримала гра-
моту «За найкращий результат комп’ю-
терного тестування» і посіла почесне
четверте місце в загальному заліку.
Владислав Бережний отримав грамоту
«За оригінальність вирішення завдан-
ня». Ці заслужені нагороди — результат
копіткої праці над нелегкою дисциплі-
ною протягом двох років навчання.

Те, що одеські студенти чудово себе
виявили на олімпіаді, — заслуга їхньо-
го керівника, старшого викладача ка-
федри анатомії людини П. М. Матю-
шенка.

О. ВОЛОШКО

НАШІ —
СЕРЕД
КРАЩИХ!

Цього року 14–16 травня на кафедрі
офтальмології ОНМедУ вже 25-й раз
пройшла Всеукраїнська студентська
олімпіада з офтальмології.

Треба відзначити, що наша кафед-
ра ще з 1992 року виступає базою для
проведення заключного, 2-го етапу цієї
Всеукраїнської студентської олімпіади.

І кожний такий захід сприяє участі
значної кількості студентів під час про-
ведення її вузівського етапу, надає їм
можливості для поглибленого вивчен-
ня предмета і реалізації власного твор-
чого потенціалу, стимулює розвиток
клінічного та наукового мислення.

З другого боку, змагання на зак-
лючному етапі олімпіади дають змогу
оцінити рівень підготовки майбутніх
лікарів у різних вишах, виявити та
підтримати найкраще підготовлених
студентів.

ЮВІЛЕЙНА
ОЛІМПІАДА

ОФТАЛЬМОЛОГІВ
У цьогорічній олімпіаді взяли

участь 17 студентів із семи медичних
вишів України.

Традиційно завдання складалися з
теоретичної та практичної частин.
Теоретична містила текстові завдання,
розв’язування офтальмологічного
кросворду та творчу рботу. Цього ро-
ку методом жеребкування була обра-
на тема «Міфи та реальність в офталь-
мології».

Практична частина складалася з
виконання трьох практичних навичок
і постановки діагнозу за слайдами.

Максимальній об’єктивності робо-
ти журі сприяла система шифрування
робіт і однаковість умов змагання для
всіх учасників.

Приємно відзначити високий рі-
вень студентів ОНМедУ, Української
медичної стоматологічної академії,

Медичного інституту Сумського дер-
жавного університету.

Переможцем 2-го етапу Всеукра-
їнської студентської олімпіади з оф-
тальмології стала студентка 5-го кур-
су МФ-1 ОНМедУ Людмила Белякова.
Вона набрала 93,5 % з максимально
можливих балів.

Друге місце — у студентки 4-го кур-
су медичного факультету Української
медичної стоматологічної академії
Анни Безкоровайної — у неї 88 % з
максимально можливих балів.

Третє місце посів студент 5-го кур-
су медичного факультету Сумського
державного університету Євген Шуль-
га, у якого 79,3 % з максимально мож-
ливих балів.

Учасники олімпіади відвідали симу-
ляційний центр кафедри офтальмо-
логії, де змогли засвоїти найсучаснішу
хірургічну практичну навичку — вико-
нання інтравітреальних ін’єкцій на тре-
нажері, який люб’язно надала компа-
нія Bayer.

Аналіз результатів 2-го етапу олім-
піади показав неоднаковий рівень те-
оретичної та особливо практичної
підготовки студентів різних вишів Ук-
раїни, а це зумовлює необхідність при-
діляти більше уваги проведенню 1-го
етапу олімпіади з використанням
відповідних методичних рекомендацій.

Людмила ВЕНГЕР,
професор, завкафедри офтальмології
На фото: Під час олімпіади.

Студентка місяця 

УЛЮБЛЕНА
НАУКА —
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ


