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Медична рада ОНМедУ
СОН
Анатолій Сергійович
доктор медичних наук, професор,
Голова Медичної ради ОНМедУ
тел.: (0482) 634335

Головним завданням Медичної ради ОНМедУ є поєднання ос

вітнього, наукового та лікувального процесів у підготовці медич
них фахівців вищої кваліфікації. До її основних функцій входить:
◆ розробка і реалізація стратегії розвитку медичного напря
му діяльності ОНМедУ;
◆ взаємодія з МОЗ та місцевими органами самоврядування,
міжнародними організаціями та асоціаціями щодо вирішення
організаційних питань;
◆ оперативне керівництво роботою Університетської клініки.

САХНО
Юрій Петрович
полковник медичної служби,
лікар вищої категорії,
начальник Управління з організації
лікувальної роботи ОНМедУ
тел.: (048) 7234959
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Університетська клініка

Ідея створення Університетської клініки в Одесі належить

ректору Одеського національного медичного університету ака
деміку Валерію Миколайовичу Запорожану. Ця модель клініки
дозволила об’єднати під одним дахом лікарські, наукові та пе
дагогічні кадри.

Університетська клініка є лікувальнонавчальнонауковим

підрозділом університету.
До структури університетської клініки входять:
◆ Центр реконструктивної та відновної медицини
◆ Багатопрофільний медичний центр
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Центр реконструктивної
та відновної медицини ОНМедУ
Одеса, вул. Тіниста, 8, тел.: (048) 7481135, http://medclinic.od.ua

Муратова Тетяна Миколаївна
заслужений лікар України, доктор медичних наук,
професор, директор Центру реконструктивної
та відновної медицини ОНМедУ

Д

нем народження Центру реконструктивної
та відновної медицини Одеського національного
медичного університету вважається 1 січня 2004
року. Саме з цього дня у відповідності до розпо
рядження Кабінету Міністрів України вперше в
країні була створена Університетська клініка як
структурний підрозділ ОНМедУ. А проект її ство
рення став пілотним для всієї країни.
За відносно короткий термін на базі клінічної
лікарні № 12 було створено лікувальнонавчаль
нонауковий заклад, який відповідає сучасним
європейським стандартам.
Діяльність Центру реалізується в трьох голов
них напрямах: навчання студентів і післядиплом
на підготовка лікарів, наукова робота і впрова
дження її результатів у практику, а також надан
ня спеціалізованої та високоспеціалізованої ме
дичної допомоги населенню.
Основний напрям роботи Центру — викорис
тання високотехнологічних малоінвазивних, орга
нозберігаючих технологій із залученням високо
кваліфікованих спеціалістів різних профілей. Для
цього Центр оснащений найсучаснішим медич
ним обладнанням.
Сьогодні в Центрі 14 лікувальнодіагностич
них відділень на 200 ліжкомісць та 6 допоміжних
підрозділів. Центр є базою для одинадцяти ка
федр ОНМедУ. Медичне обслуговування забез
печують 10 докторів медичних наук та 32 канди
дати медичних наук. Центр чотири рази пройшов
державну акредитацію, йому підтверджена вища
кваліфікаційна категорія. У 2014 році Центр пер
шим з лікувальних закладів України пройшов
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міжнародну сертифікацію, а в 2017 році — ресер
тифікаційний аудит з впровадження та розвитку
системи менеджменту якості відповідно до вимог
ISO 9001:2008/ДСТУ/ISO 9001:2009, що засвід
чує високий рівень компетентності лікарів, мед
сестер, фахівців з клінічної та лабораторної діа
гностики. Наявність найсучаснішого обладнання
дозволяє на найвищому рівні проводити діагнос
тику та лікування пацієнтів.
Щороку за медичною допомогою до Центру
звертаються близько 70 тисяч пацієнтів, стаціо
нарне лікування проходять майже 7 тисяч, про
водиться до 3,5 тисяч оперативних втручань.

Структура Центру реконструктивної
та відновної медицини
1. ПОЛІКЛІНІКА
Поліклінічно6
консультативне
відділення

Денний стаціонар
на 20 ліжок

Відділення медичної
реабілітації
і фізіотерапії

Процедурний
кабінет

2. ЛАБОРАТОРНО6ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
Відділення функціональної,
ультразвукової, променевої
та ендоскопічної
діагностики

Лабораторія
молекулярно6
генетичних
досліджень

Лабораторія
клінічної
діагностики

Відділення
патологоанатомічне

3. ЛІКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
Операцій6
не відді6
лення

Відділення
екстреної
та невідклад6
ної медичної
допомоги
на 12 ліжок

Відділення
хірургічне
з інвазивними
методами
лікування
на 60 ліжок

Відділення
репродук6
тивної
медицини

Відділення
внутрішніх
хвороб
на 50 ліжок

Стомато6
логічне
відділення

Невроло6
гічне
відділення
на 60 ліжок

Кафедри, які розташовані на базі Центру
або консультують пацієнтів Центру
Кафедра хірургії № 3

Завідувач кафедри Ткаченко Олександр Іванович,
заслужений лікар України, д. мед. н., професор

Кафедра неврології і нейрохірургії

Завідувач кафедри Сон Анатолій Сергійович,
д. мед. н., професор

Кафедра акушерства і гінекології

Завідувач кафедри Гладчук Ігор Зіновійович,
д. мед. н., професор

Кафедра внутрішньої медицини № 2

Завідувач кафедри Штанько Василь Андрійович,
заслужений лікар України, к. мед. н., доцент

Кафедра травматології та ортопедії

Завідувач кафедри Сухін Юрій Віталійович,
заслужений лікар України, д. мед. н., професор

Кафедра урології та нефрології

Завідувач кафедри Костєв Федір Іванович,
з. д. н. т., д. мед. н., професор

Кафедра екстреної та невідкладної
медичної допомоги

Завідувач кафедри Будюк Олександр Олександрович,
д. мед. н., професор

Кафедра загальної практики

Завідувач кафедри Волошина Олена Борисівна,
д. мед. н., професор

Кафедра реабілітаційної медицини

Завідувач кафедри Шмакова Ірина Петрівна,
д. мед. н., професор

Кафедра променевої діагностики, терапії,
радіаційної медицини і онкології

Завідувач кафедри Соколов Віктор Миколайович,
з. д. н. т., д. мед. н., професор

Кафедра загальної стоматології

Завідувач кафедри Шнайдер Станіслав Аркадійович,
з. д. н. т., д. мед. н., професор
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Центр реконструктивної
та відновної медицини ОНМедУ
Одеса, вул. Тіниста, 8, тел.: (048) 7481135, http://medclinic.od.ua

Ультрасучасне обладнання для найскладніших операцій

Сон Анатолій Сергійович
завідувач кафедри неврології та нейрохірургії,
доктор медичних наук, професор

Н

ейрохірургія — одна з найскладніших ме
дичних дисциплін. Один хибний рух хірурга може
обернутися для пацієнта інвалідністю. Саме тому
заходи безпеки під час операцій на головному та
спинному мозку мають бути зведені в абсолют.
У цьому нам допомагає найсучасніше обладнан
ня, що є в розпорядженні Центру реконструктив
ної та відновної медицини.
Нещодавно клініка отримала операційний
мікроскоп японської фірми Mitaka. Це єдиний
операційний мікроскоп у світі, який дає збільшен
ня в 70 разів. Під час операцій ми зшиваємо су
дини діаметром менше 1 мм. Щоб ефективно зши
ти судину і щоб вона після цього працювала, нам
потрібно добре бачити стінку судини. Для цього
необхідне велике збільшення.
У кожного нейрохірурга під час операції в ру
ках два інструменти — аспіратор та пінцет для
коагуляції судин. От уже півроку ми використо
вуємо ультразвуковий аспіратор, який, крім того,
руйнує саму пухлину, не травмуючи при цьому
нерви та судини. Це топове німецьке обладнання
абсолютно безцінне з погляду безпеки пацієнта.
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Рентгенопрозорий операційний стіл, який доз
воляє здійснювати весь час рентгенівський конт
роль під час операції на хребті, також рентгено
прозорий головотримач, портативний комп’ютер
ний томограф і таке інше — все це дозволило
впровадити в Університетській клініці найсу
часніші нейрохірургічні технології і операції, ана
логів яким мало в Україні.

Ткаченко Олександр Іванович
завідувач кафедри хірургії № 3,
доктор медичних наук, професор

Д

умку про те, що висококваліфікована до
помога доступна тільки за кордоном за великі
гроші успішно спростовує наша клініка. Щороку
ми отримуємо нове обладнання, аналогів якому
немає в інших клініках країни. Це дозволяє впро
ваджувати в лікувальну практику найсучасніші
досягнення хірургічних технологій.
Ультразвуковий деструктор Sonica30 забезпе
чує надійність препарування з низьким рівнем
крововтрати. Прилад незамінний під час операцій
на печінці та м’яких тканинах.
Апарат для гіпертермічної хіміоперфузії черев
ної порожнини та судин кінцівок PerformerHT —
незамінний помічник хірурга в боротьбі із розпов
сюдженими пухлинами черевної порожнини. До
впровадження таких технологій шансів на оду
жання у таких пацієнтів не було.
Рентгенівський електроннооптичний перетво
рювач дає змогу проводити високотехнологічне
лікування судинної патології без розрізу шкіри.
Цей апарат дозволяє комбінувати малоінвазивну
методику з відкритою операцією, що зменшує
травматизм, прискорює одужання. Такі гібридні
операції на Півдні України виконуються лише в
нашій клініці.
Fluopties — чергова інновація сучасної хірургії.
Цей прилад дозволяє визначити лімфатичні вуз
ли, уражені метастазами. Результат визначає про

гноз захворювання і тактику подальшого лікуван
ня. Устаткування унікальне для України і світу.
Можливість доторкнутися до таких найсучас
ніших технологій — мрія кожного хірурга. У на
шому Центрі таку можливість мають не тільки
лікарі, а й студенти і курсанти.
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Багатопрофільний
медичний центр
м. Одеса, вул. Пастера, 9, тел.: (048) 7281536, http://klinica1.od.ua

Подуст Олег Анатолійович
лікархірург вищої категорії
т. в. о. директора Багатопрофільного
медичного центру ОНМедУ
тел.: (048) 7281565

У

ніверситетські клініки в усьому світі є
клінічним втіленням найновіших технологій і до
сягнень разом із проведенням навчального проце
су. Тому в 1900 році ще тоді медичний факультет
Новоросійського університету було побудовано
разом із клініками, які належали вищому навчаль
ному закладу до 1955 року. В 1956 році рішенням
Уряду на базі цих клінік були створені міські
лікарні № 4 і № 9. І тільки у грудні 2014 року
згідно з наказом МОЗ України клініки було по
вернуто Університету і на їхній базі створено Ба
гатопрофільний медичний центр Університетсь
кої клініки ОНМедУ.
Головні завдання Центру — забезпечити умо
ви для клінічної підготовки і перепідготовки сту
дентів, науковопедагогічних та медичних праців
ників у рамках навчальних програм системи без
перервної освіти, підготовка медичних кадрів у
інтернатурі та магістратурі, а також надання висо
коспеціалізованої медичної допомоги населенню.
Основні види медичної допомоги, які здійс
нює Центр, — проведення малоінвазивних,
ендоскопічних реконструктивнопластичних
втручань хірургічного, гінекологічного, сто
матологічного, офтальмологічного та інших

8

профілів, сучасне лікування хворих кардіорев
матологічного профілю, лікування дитячого на
селення.
Центр надає цілодобову медичну допомогу
мешканцям Одеси згідно з графіком чергувань,
затвердженим Департаментом охорони здоров’я
Одеської міської ради.
Впровадження сучасних технологій діагности
ки, лікування та медичної реабілітації, наявність
спеціального високотехнологічного обладнання,
участь у лікувальнодіагностичному процесі ви
сококваліфікованих кадрів та професорськовик
ладацького складу кафедр ОНМедУ дають змогу
розширювати спектр медичних послуг, втілюва
ти в практику унікальні послуги, які не надають
ся більше ніде в регіоні.
Сьогодні у Центрі 23 лікувальнодіагностич
них відділення на 427 ліжкомісць. Центр є базою
для 5 кафедр ОНМедУ, ще 5 кафедр надають кон
сультативну допомогу. Щороку до Центру за ме
дичною допомогою звертаються 116 тисяч па
цієнтів, стаціонарне лікування проходять до
2,6 тисяч, проводиться до 6,5 тисяч оперативних
втручань. Центр пройшов державну акредитацію
і отримав вищу категорію.

Структура
Багатопрофільного медичного центру
Комплекс лікування загальнохірургічних захворювань

Відділення на 55 ліжок

Комплекс високотехнологічної
малоінвазивної хірургії

Два відділення на 45 ліжок

Комплекс гінекологічної допомоги
та малоінвазивної гінекології

Два відділення на 75 ліжок

Комплекс екстреної та невідкладної
медичної допомоги

Відділення на 12 ліжок

Комплекс лікування терапевтичних захворювань
та поліморбідних станів внутрішньої медицини

Три відділення на 96 ліжок

Комплекс лікування дитячих захворювань

Три відділення на 105 ліжок

Комплекс медичної реабілітації
та фізичних методів лікування

Відділення із залом фізичної реабілітації
та консультативними кабінетами

Міждисциплінарний діагностичний комплекс

Три відділення з діагностичною
лабораторією

Комплекс стоматологічного здоров’я

Три відділення

Комплекс офтальмологічного здоров’я

Три відділення на 60 ліжок

Кафедри, які розташовані на базі Центру
або консультують пацієнтів Центру
Кафедра загальної та військової хірургії

Завідувач кафедри Каштальян Михайло Арсенійович,
лауреат Державної премії України, заслужений лікар
України, д. мед. н., професор

Кафедра акушерства і гінекології

Завідувач кафедри Гладчук Ігор Зіновійович,
д. мед. н., професор

Кафедра екстреної та невідкладної
медичної допомоги

Завідувач кафедри Будюк Олександр Олександрович,
д. мед. н., професор

Кафедра професійної патології
і функціональної діагностики

Завідувач кафедри Ігнатьєв Олександр Михайлович,
з. д. н. т., д. мед. н., професор

Кафедра пропедевтики
внутрішніх хвороб та терапії

Завідувач кафедри Якименко Олена Олександрівна,
з. д. н. т., д. мед. н., професор

Кафедра променевої діагностики,
терапії, радіаційної медицини і онкології

Завідувач кафедри Соколов Віктор Миколайович,
з. д. н. т., д. мед. н., професор

Кафедра пропедевтики педіатрії

Завідувач кафедри Старець Олена Олександрівна,
д. мед. н., професор

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної
медицини, фізичного виховання та валеології

Завідувач кафедри Юшковська Ольга Геннадіївна,
д. мед. н., професор

Кафедра офтальмології

Завідувач кафедри Венгер Людмила Віленівна,
д. мед. н., професор

Кафедра загальної стоматології

Завідувач кафедри Шнайдер Станіслав Аркадійович,
з. д. н. т., д. мед. н., професор
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Багатопрофільний медичний центр
м. Одеса, вул. Пастера, 9, тел.: (048) 7281536, http://klinica1.od.ua

Інноваційні технології на варті здоров’я

Гладчук Ігор Зіновійович
завідувач кафедри акушерства і гінекології,
доктор медичних наук, професор

Н

агальним завданням сучасної медицини є
зниження смертності пацієнток від онкологічних
та інших гінекологічних захворювань. Наша
кафедра, яка є найчисленнішою в Україні —
80 співробітників, із них 16 професорів, — має всі
можливості для підтримки навчального, науково
го та лікувального процесів на високому рівні.
Саме тому в 2020 році комісією європейського
товариства ендометріозу після проведення ліцен
зування нашій клініці було присуджено статус
європейського наукового і клінічного центру ен
дометріозу найвищого четвертого рівня акреди
тації. Наш напрям пов’язаний, головним чином,
із оперативною гінекологією, з удосконаленням

10

діагностики захворювань і оперативним лікуван
ням. Він включає в себе і сучасну малоінвазивну
хірургію, і класичні абдомінальні та вагінальні
операції. Для цього ми використовуємо обладнан
ня німецької фірми “Karl Storz”, яке дозволяє не
тільки ретельно та якісно виконувати операції, у
тому числі онкологічні, але й, водночас, менше
травмувати організм, покращувати прогноз на
одужання, скорочувати період реабілітації.
Унікальні симулятори, які має кафедра, дозво
ляють розвивати у студентів, інтернів практичні
навички, необхідні сучасним акушерамгінеколо
гам, як проміжний етап між теорією і практикою
перш ніж виконувати операції на пацієнтах.

Венгер Людмила Віленівна
завідувачка кафедри офтальмології,
доктор медичних наук, професор

О

фтальмологічна клініка (нині офтальмо
логічне відділення Багатопрофільного медичного
центру ОНМедУ) заснована в 1903 році. І кліні
кою, і кафедрою офтальмології керували в різні
роки відомі в усьому світі лікарі і науковці: проф.
С. С. Головін, акад. В. П. Філатов, проф. С. Ф. Каль
фа та інші.
Поряд із загальновизнаними методами діагно
стики, лікування та хірургічних втручань в оф
тальмологічному відділенні широко застосову
ються малоінвазивні, органозберігаючі та іннова
ційні методи лікування. А саме:
◆ консервативне лікування усіх видів офталь
мологічної патології, у тому числі із застосуван
ням тканинної терапії;
◆ діагностика та консервативне лікування
астигматизму, короткозорості, далекозорості та
амбліопії у дітей;
◆ діагностика та консервативне лікування косо
окості, різних видів катаракти та глаукоми із засто
суванням сучасного обладнання і новітніх методик;

◆ імплантація різноманітних моделей штучно
го кришталика;
◆ консервативне та хірургічне лікування за
хворювань сітківки та судинної оболонки;
◆ цілодобово здійснюється невідкладна оф
тальмологічна допомога;
◆ і багато іншого.
Медичну допомогу забезпечують 4 професори,
доценти кафедри та лікарі вищої категорії.
У 2017 році клініка одержала сертифікат
ISO 9001:2008 і сертифікат ДСТУ ISO 9001:2009,
які підтверджують високий (третій та четвертий)
рівень надання медичних послуг. У 2018 році клі
ніка пройшла державну атестацію та отримала
вищу кваліфікаційну категорію.
Щороку офтальмологічне відділення обслуго
вує понад 80 тисяч пацієнтів, стаціонарне лікуван
ня проходять більше 2,5 тисяч пацієнтів, прово
диться близько 1,5 тисячі оперативних втручань
різної складності.
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