ÓËÜÑ
Ï
ÃÀÇÅÒÀ Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÒÀ ÐÅÊÒÎÐÀÒÓ ÎÄÅÑÜÊÎÃÎ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

Видається з травня 1997 року

Вересень 2021 року № 8 (286)

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ФАРМАЦЕВТІВ

В ОНМедУ давно склалася добра
традиція щороку у третю суботу вересня відзначати День фармацевтичного працівника України. Це професійне свято було запроваджене в 1999
році наказом Президента Л. Д. Кучми
«Про День фармацевтичного працівника України».
Захід прийнято проводити напередодні свята, в найближчий четверг, у
першій аудиторіїї головного корпусу.
В урочисто убраній аудиторії зібралися як досвідчені фахівці, так і
їхні майбутні колеги — студенти фармацевтичного факультету.

На свято завітали проректор з науково-педагогічної роботи д. мед. н.
професор В. Г. Марічереда та в. о.
проректора з науково-педагогічної
роботи д. мед. н. професор І. П. Шмакова.
Серед присутніх були декан фармацевтичного факультету доц. В. Ю.
Анісімов, декан міжнародного факультету доц. Е. С. Бурячківський,
завідувачі кафедр фармацевтичного
факультету професори Л. М. Унгурян, В. О. Гельмбольдт, Л. В. Рожковський, викладачі факультету.
Були присутні почесні гості: голова Приморської райдержадміністрації

М. В. Корольов, директор департаменту охорони здоров’я Одеської
міської ради Л. Р. Нікогосян, начальник Державної служби з лікарських
засобів та контролю за наркотиками
в Одеській області В. В. ЛяшенкоЩербакова, начальник Військовомедичного клінічного центру Південного регіону полковник Р. Ж. Кальчук.
Почесними грамотами ректора
ОНМедУ за багаторічну сумлінну
працю, успішну професійну та освітню діяльність і значний особистий
внесок у розбудову університету
були нагороджені Л. Р. Нікогосян,
Л. М. Унгурян, Л. В. Рожковський,
В. О. Гельмбольдт, І. Ю. Борисюк.
За сумлінне навчання, активну
участь у громадському житті університету були нагороджені грамотами
ректора ОНМедУ студенти Т. В. Цепкова, А. В. Новохацька, К. І. Степаненко.
Музичний подарунок підготували
для присутніх вихованці Одеського
міського Палацу дитячої та юнацької
творчості.
В. Ю. АНІСІМОВ,
декан фармацевтичного факультету
доцент
На фото: на святі фармацевтів.

З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ

Щойно закінчилася вступна кампанія і нові першокурсники розпочали навчання, приймальна комісія вже організувала зустріч з майбутніми абітурієнтами — випускниками шкіл 2022 року.

Профорієнтаційна робота в університеті не припиняється ніколи, і в
цьому запорука того, що на навчання приходять саме ті молоді люди, хто
свідомо обрав професію лікаря.
— Для того щоб результати вступної кампанії наступного року були
ще кращими, ще вагомішими, ніж нинішні, профорієнтаційну роботу потрібно починати вже у вересні, — вважає відповідальний секретар приймальної комісії Едуард Станіславович Бурячківський.
Отож 17 вересня у місті Рені Одеської області відбувся «Ярмарок вакансій», куди на запрошення місцевого Центру зайнятості завітали члени приймальної комісії та декани факультетів ОНМедУ: заступник голови
приймальної комісії доцент Геннадій Федорович Степанов, декан МФ-2 доцент Денис Михайлович Давидов, декан фармацевтичного факультету доцент Володимир Юрійович Анісімов, студентка 6 курсу МФ-21 Анастасія Асієва. На зустрічі із старшокласниками вони розповіли про історію університету, спеціальності, за якими проводиться навчання, та умови вступу.
А лікарі дуже потрібні у цьому районному центрі!
— У наших медичних установах — справжній кадровий голод, — наголосив під час зустрічі мер Рені Ігор Плехов. — Нам вкрай необхідні
молоді спеціалісти, особливо хірурги, анестезіологи, невропатологи, педіатри. Ми готові до співпраці з ОНМедУ для того, щоб розв’язати цю проблему.

Зустріч з представниками славетного одеського вишу, безумовно, запам’ятається старшокласникам і стане стимулом для вступу до ОНМедУ.
І ще хочу додати: якщо хтось із наших студентів-старшокурсників вже замислюється, де проходитиме інтернатуру, звертайтеся до Д. М. Давидова, який
скерує вас до головного лікаря лікарні м. Рені.
І. ФІАЛКОВСЬКА
На фото: Ось так проходила зустріч керівництва ОНМедУ
зі студентами 2022 року.

ЩИРО ВІТАЄМО!
Відбулися Загальні збори відділення
теоретичної та профілактичної медицини НАМН України, відділення клінічної
медицини НАМН України та Загальні збори НАМН України.
За результатами таємного голосування на
зборах було обрано двох співробітників
ОНМедУ: академіком за спеціальністю «Фармакологія» — члена-кореспондента НАМН професора В. Й. Кресюна та членом-кореспондентом за спеціальністю «Експериментальна
стоматологія» — професора С. А. Шнайдера.
Вітаємо з високими званнями!

НА РІК НАСТУПНИЙ
Новий навчальний рік — нові плани,
задуми, ідеї, стремління вчитись, досліджувати, здійснювати перші кроки у науці. У такому піднесеному настрої почалося чергове засідання Ради товариства
молодих вчених ОНМедУ.
Із вступним словом до присутніх звернулась
науковий керівник СНТ та ТМВ, доктор медичних
наук, професор Ольга Геннадіївна Юшковська.
Голова Ради СНТ Олена Філоненко доповіла про здобутки та плани, які будуть реалізовуватися впродовж навчального року.
Були розглянуті й заяви на вступ до ТМВ на
2021/2022 навчальний рік та затверджений
список членів Ради ТМВ. До складу Ради приєднались нові молоді науковці: Дар’я Григурко,
Юрій Третьяченко, Галина Кушнір, Катерина Саражина, Юлія Каліцинська, Сергій Балагута.
Голова Ради ТМВ Андрій Добровольський запропонував присутнім новий план заходів Ради, який викликав багато цікавих доповнень та пропозицій, всі вони були роз глянуті та прийняті до виконання.

ПЕРШИЙ
СТУДЕНТСЬКИЙ
КОНГРЕС
У липні на базі міжнародного медичного факультету Університету здоров’я ім. Хаміді
(Стамбул, Туреччина) відбувся перший міжнародний студентський конгрес “HISCON-2021”.
Через пандемію участь у конгресі була
дистанційною. До складу журі залучили відомих вчених як із Туреччини, так і з інших
країн. Зокрема, участь у конгресі взяв професор Оррін Девінський — керівник епілептологічного центру Нью-Йорка, а також
відомі вчені з провідних університетів США,
Австралії, Німеччини та Фінляндії.
Цікавою та насиченою була програма
конгресу, тематика наукових повідомлень, з
якими виступали протягом трьох діб студенти — учасники конгресу. Загалом у заході
взяли участь 95 студентів з різних країн —
України, Боснії та Герцеговини, Туреччини.
Від ОНМедУ виступила з доповіддю голова студентського наукового гуртка кафедри
біофізики, інформатики та медичної апаратури, студентка 5 курсу К. Приболовець.
Треба підкреслити, що представлені результати були отримані доповідачем особисто, а також членами гуртка цієї кафедри —
студентами К. Латиповим, Р. Євчевим і
В. Біднюком — протягом трьох років.
Доповідь на тему «Роль Y-рецепторів, що
активують пероксисомними проліфераторами
в протисудомних впливах палеоцеребельних
стимуляцій» викликала зацікавленість у слухачів, які погодилися з аргументованими узагальненнями доповідача, а також відзначили
перспективність, наукову новизну та практичну значущість результатів дослідження.
Доповідь К. Приболовець відзначена
дипломом 1 ступеня, що є значним досягненням Студентського наукового товариства
нашого університету.

Зустріч однокурсників

ПІВВІКУ — ЯК ОДНА МИТЬ

ПЕРШИЙ ВИКЛАДАЧ
18 вересні 2021 року для них стало
визначною датою. В ту теплу осінню
суботу в першій аудиторії головного
корпусу відбулась зустріч однокурсників, які навчалися в Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова з
1965 по 1971 рік і вже 50 років ідуть обраним шляхом до вершин Медицини.
А тоді, 1 вересня 1965 року, вони, першокурсники лікувального факультету,
прийшли на свою найпершу лекцію у приміщенні стоматологічного факультету по
вул. Червоної гвардії, нині Торговій, в
аудиторію на 4-му поверсі, де їх зустріла
старший викладач кафедри патфізіології
Інна Павлівна Гуркалова-Попеску. Саме
слова цього викладача стали першими,
які вони почули на лекції і запам’ятали, як
в дитинстві урок першої шкільної вчительки.

І яким щастям для всіх було зустріти
її через 55 років від того дня! Інна Павлівна, в своєму поважному віці, рада була
бачити своїх першокурсників і пригадала
багато цікавого з тих часів.

УНІКАЛЬНИЙ КУРС
Завдяки старанням організаційного комітету, куди увійшли відомі в Одесі лікарі
— Л. Б. Бабенко, О. Я. Тягай, Н. В. Палагіна, офіційна частина ювілейної зустріч вийшла урочистою і водночас теплою.
Ювілярів вітали завідувачка музею
історії університету Т. М. Левитська, ветеран університету доцент О. Я. Тягай, голова студентського самоврядування А. Громадченко. Зустріч вела лікар-кардіолог
вищої категорії, заслужений лікар України,
член Міжнародної асоціації здоров’я, випускниця 1971 року Людмила Бориславівна Бабенко. Вона наголосила, що їхній
випуск був справді унікальним, тому що

поруч в одних аудиторіях на лекціях сиділи майбутній ректор ОНМедУ, професор, академік Валерій Запорожан, майбутній проректор професор Юрій Бажора,
завідувач кафедри медичної хімії професор Олексій Мардашко, майбутній головний лікар пологового будинку № 5 м. Одеси, заслужений лікар України Віталій Софронович Гордєєв, доцент кафедри психіатрії Віктор Васильович Сушко, майбутній акушер-гінеколог одеського пологового будинку № 7 Наталя Василівна Палагіна, стаж роботи якої там — 50 років…
Усім їм та їхнім однокурсникам було
притаманне велике бажання вчитись,
пізнавати складні науки, наполегливість,
вдумливість, працелюбність.
Високий рівень знань і вмінь, який
вони отримували протягом усіх років навчання, можна пояснити унікальним складом педагогів. Це були великі Вчителі!
Професори М. О. Ясиновський, Л. К. Коровицький, В. Д. Драгомирецький, К. А.
Великанов, Л. Й. Алейникова, Ц. О. Левіна,
Г. І. Лобановський, К. В. Москеті та багато
інших педагогів, які виховували цей курс.
Присутні тепло зустріли виступ свого видатного однокурсника — ректора
ОНМедУ, доктора медичних наук, професора, академіка, заслуженого винахідника України, нагородженого багатьма
відзнаками, серед яких — орден Миколая Чудотворця «За примноження добра
на Землі».
Валерій Миколайович знайшов найщиріші слова про ті незабутні роки. Звертаючись до однокурсників, він підкреслив
велике значення оточення на життєвій та
професійній стежині. «Успіх людини, її
моральні якості значною мірою залежать
від оточення, якщо воно належне, то це є
стимулом просування вперед. Так склалося і в нашому житті. Поруч завжди були
креативні, творчі люди, високі професіонали, вони служили і прикладом, і стимулом. Спасибі вам усім і нашим вчителям,
які передавали нам свої знання, мудрість
і досвід, були прикладом інтелігентності
та високої моралі».

МЕДИЦИНА
І ЛІТЕРАТУРА
Про цей незвичайний випуск, про кожного випускника можна сказати дуже багато. Не дивно, що на Одеській кіностудії
був знятий документальний фільм «Історія одного випуску», а Ольга Яківна Тягай
разом із своїм сином, протоієреєм Вадимом Анісімовим та онучкою Анастасією
написала книжку, назвою до якої взяла
рядки зі Святого Письма — «Освятите
50-й год, и да будет он юбилеем».
Ольга Яківна не тільки лікар-терапевт
вищої категорії, кандидат медичних наук,
доцент кафедри пропедевтики внутрішніх

хвороб і терапії, а ще — літератор. Її перу
належить перше видання з серії «Горизонти пам’яті», яке вона присвятила видатному лікарю, академіку М. О. Ясиновському.
О. Я. Тягай — неодноразовий лауреат Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», була нагороджена почесними дипломами і грамотами.
Так медицина і література супроводжує цю людину все життя. Як і її однокурсника Олександра Олексійовича Сурилова — лікаря швидкої медичної допомоги,
суднового лікаря Чорноморського пароплавства, який разом з цим є членом Національної спілки журналістів України та
Всеукраїнської спілки письменниківмариністів…

БАТЬКИ І ДІТИ
— В медицині не рідкість родинні династії. Чи то гени передають схильність до
цієї професії, чи, насамперед, оточення,
атмосфера в сім’ї, — розповідає Людмила Бориславівна Бабенко.
Павло Єрмуракі, син нашого однокурсника Петра Петровича Єрмуракі, продовжив справу батька. Він, кандидат медичних наук, доцент, з першого дня боротьби з епідемією коронавірусу працює в реанімації інфекційної лікарні.
І в родині Людмили Йосипівни Алейникової склалася династія. Донька нашої
однокурсниці Тетяни Алейникової — Марія Журавльова, тобто онука своєї славетної бабусі, — асистент кафедри внутрішньої медицини № 3. Саме тієї кафедри, яку
колись очолювала Л. Й. Алейникова.
Онук Людмили Григорівни Савченко —
Гліб — лікар-інтерн дитячої хірургії.
Донька Валентини Пригункової і Віталія Барчука, старости нашого курсу, Таня
Чернова — акушер-гінеколог пологового
будинку № 1.
Моя донька Оксана — кандидат психологічних наук, онучка Людмила — дитячий нейропсихолог. Я мрію, що мине час,
і моя нині шестирічна правнучка Анечка
теж підніметься мармуровими сходами головного корпусу ОНМедУ на свою першу
лекцію…

ЦЕ — ЖИТТЯ!
— Що для мене обрана багато років
тому професія? Це абсолютно все. Сорок
шість років я в МКЛ-3. Тому це і професія,
і хобі, і поезія, і філософія. Це — моє життя! — сказала Л. Б. Бабенко.
Її слова може повторити кожний однокурсник.
…Після урочистостей в головному корпусі зустріч, як і буває в таких випадках,
продовжилася у неформальній обстановці тепла, дружби та нескінченних спогадів.
І. БАРВІНЕНКО

Валерій, Ольга, Василь. 7 листопада 1965 року

Наш старостат. Староста першого курсу лікувального факультету Віталій Барчук
(2-й ряд третій зліва) і старости усіх груп першого курсу. 1965 рік
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