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ВАЛЕРІЙ ЗАПОРОЖАН У СКЛАДІ ОФІЦІЙНОЇ
ДЕЛЕГАЦІЇ ВІДВІДАВ РЕСПУБЛІКУ УЗБЕКИСТАН
Ректор Одеського національного медичного університету, академік Валерій Запорожан у складі делегації Міністерства освіти і науки України на чолі
з Міністром Сергієм Шкарлетом відвідав з робочим
візитом Республіку Узбекистан.
Візит був присвячений налагодженню освітньої
та наукової співпраці між двома країнами. Зокрема, під час офіційних зустрічей були розглянуті питання обміну викладачами, реалізації спільних наукових досліджень, співпраці в інноваційній діяльності, зокрема започаткування стартапів, розвитку студентського туризму, популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних
студентів.
Разом з делегацією Валерій Запорожан взяв
участь в офіційних урядових заходах, мав виступ
в Міжнародному університеті туризму та культурної спадщини «Шовковий шлях», а також взяв
участь у зустрічі з ректорами університетів міста
Бухара, в результаті якої були підписані Угоди про
співпрацю між українськими закладами вищої освіти та університетами Бухари. Загалом, як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки
України, було підписано 10 Меморандумів про
співпрацю між Самаркандським державним університетом, університетами Бухари та українськими
закладами вищої освіти.
Валерій Запорожан наголосив на великому значенні візиту саме для розвитку партнерства в напрямку вищої освіти та зміцнення міжуніверситетських зв’язків. «На своєму рівні ми розвиваємо

паном Абдухакімовим Азізом Абдукахаровичем,
заступником Прем’єр-міністра Республіки Узбекистан, Міністром туризму та спорту, ректором
Міжнародного університету туризму «Шовковий
шлях» паном Тошкуловим Абдукодиром Хамідовичем, Міністром вищої та середньої спеціальної освіти Республіки Узбекистан, Міністром інноваційного розвитку Республіки Узбекистан Іброхімом
Юлчевичем Абдурахмоновим.
Під час зустрічей Міністром було передано
проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі науки і технологій.

міжуніверситетське партнерство з вишами інших
країн. Однак цей процес виходить на якісно вищий
рівень, коли його модерують безпосередньо профільні міністри країн-партнерів. Я дякую команді
нашого Міністерства освіти та особисто Сергію
Миколайовичу за увагу до цього питання та залучення закладів вищої освіти. Ми очікуємо на
широку співпрацю з узбецькими колегами, починаючи від програм обміну, завершуючи спільними
науковими проєктами», — повідомив ректор
ОНМедУ.
В рамках візиту українська делегація також взяла участь у заходах Міжнародного тижня інноваційних ідей “InnoWeek. Uz-2021”. Міністр освіти та
науки України Сергій Шкарлет провів зустрічі з

Вітаємо!
Ювілейну дату — 80-річчя з дня народження — 30 листопада 2021
року відзначає ВАЛЕНТИН ЙОСИПОВИЧ КРЕСЮН — академік
Національної академії медичних наук України, професор кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету, видатний вчений у галузі фундаментальної та клінічної
фармакології, автор численних наукових праць, монографій, підручників, навчальних посібників.
Колектив кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету щиро вітає ювіляра і бажає
шановному Валентину Йосиповичу міцного здоров’я, наснаги, довгих років та подальших творчих здобутків задля розквіту вітчизняної медичної науки і розвитку рідного Одеського національного
медичного університету, з яким пов’язано понад 60 років його професійної діяльності.
Колектив кафедри педіатрії № 1, педіатри і неонатологи Одещини від щирого серця вітають з Днем народження 26 листопада завідувача кафедри педіатрії № 1 Одеського національного медичного університету, Голову Одеської асоціації лікарів-педіатрів та неонатологів, члена-кореспондента НАМН України, професора, Людину з великої літери МИКОЛУ ЛЕОНІДОВИЧА АРЯЄВА.
Ви — взірець для наслідування, Ви – кращий серед кращих! Ви —
наша фортеця, наша гордість і втіха! Хочемо висловити величезну подяку за Ваш талант організатора, який Ви вміло поєднуєте з такими
чудовими людськими якостями, як доброта, привітність і почуття гумору. Дякуємо за те, що Ви робите на благо свого колективу, за те, що
даруєте нам досвід, мудрість, справедливість та компетентність!
Ми бажаємо Вам здоров’я, щастя, невичерпної енергії, творчої
наснаги та терпіння, здійснення усіх мрій та сподівань, успіхів у
Вашій нелегкій роботі, зростаючої працездатності, оптимістичного настрою протягом усього Вашого життя. Нехай у житті Вас завжди супроводжують натхнення та удача, зігріває віра у краще майбутнє, щира любов і відданість близьких людей.

Співробітники деканату факультету післядипломної освіти
вітають з Днем народження
КОСТЯНТИНА ВАЛЕРІЙОВИЧА
ШЕВЧЕНКА-БІТЕНСЬКОГО.
Ви є наймолодшим, найкреативнішим деканом, розумним та
раціональним керівником, продовжувачем династії лікарів. Бажаємо, щоб успіх та натхнення
були вірними супутниками в усіх
Ваших починаннях, а здоров’я та
благополуччя — у щоденному
житті. Наполегливості та терпіння у вирішенні всіх завдань. Нехай на Вашому життєвому шляху буде якнайбільше приводів
для радості та відчуття щастя,
багато реалізованих професійних задумів. Натхнення Вам! Не
зупиняйтесь на досягненнях!

КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ

СНТ і ТМВ

ПРОФЕСОРА Б. Я. РЕЗНІКА
Важливим кроком із реформування післядипломної медичної освіти є
впровадження нової системи безперервного професійного розвитку лікарів в Україні. Безперервний професійний розвиток лікарів (БПРЛ) — безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей
лікарів, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб
сфери охорони здоров’я. Система безперервного професійного розвитку
впроваджена в нашій країні у 2018
році. Мета системи — постійне вдосконалення лікарів відповідно до вимог
часу.
Одним з видів безперервного професійного розвитку є участь лікарів у
науково-практичних конференціях.
Традиційно в Одесі проходить щорічна науково-практична конференція, присвячена пам’яті Б. Я. Резніка.
Перша конференція, присвячена
пам’яті Б. Я. Резніка, відбулась у
2008 році. Надалі щороку вона почала збирати понад 600 лікарів і науковців з усієї країни. Із року в рік
конференція викликає інтерес не тільки у педіатрів, а й у сімейних лікарів
і лікарів суміжних спеціалізацій, таких як неонатологи, дитячі отоларингологи, пульмонологи, нефрологи,
ендокринологи, гастроентерологи,
кардіологи та інші. У конференції завжди беруть участь провідні фахівціпедіатри з усіх вищих медичних закладів України, а саме: М. Л. Аряєв,
В. В. Бережний, О. П. Волосовець,
Т. К. Знаменська, О. Є. Абатуров,
О. Ю. Бєлоусова, Ю. Д. Годованець,
С. В. Зайков, В. О. Зубаренко, Л. В.
Квашніна, Н. В. Котова, С. О. Крамарьов, Т. О. Крючко, І. Е. Кузнецов,
Г. О. Леженко, Ю. В. Марушко,
С. Л. Няньковський, Л. С. Овчаренко, Л. В. Пипа, В. І. Похилько, Т. В.
Сорокман, О. О. Старець, О. А. Цодікова, В. В. Чопяк, О. С. Яблонь.
Доповіді, що представляються на
конференції, присвяченій пам’яті Б. Я.
Резніка, ґрунтуються на доказовій медицині. Високий рівень і статус конференції завжди підтверджуються внесенням до реєстру з’їздів, конгресів і заходів МОЗ України та НАМН України.

З 2020 року науково-практична
конференція з міжнародною участю
«Новітні технології в педіатричній
науці, практиці та освіті», присвячена пам’яті академіка НАМН України
Б. Я. Резніка, проходить в on-line форматі, що ніяк не зменшує її актуальності, а навпаки, дає можливість
значно розширити коло учасників, у
тому числі із зарубіжних країн.
В тринадцятий раз в Одесі, 28–
29 жовтня 2021 р., пройшла науковопрактична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті»,
присвячена пам’яті академіка НАМН
України Б. Я. Резніка.
Як завжди, підготовка програми та
проведення конференції здійснювались
у тісній координації з Департаментом
охорони здоров’я Одеської обласної
державної адміністрації та Департаментом охорони здоров’я Одеської міської
ради, за підтримки Одеського національного медичного університету.
Конференцію було організовано
Одеською асоціацією лікарів-педіатрів та неонатологів на чолі з чл.-кор.
НАМН України, професором М. Л.
Аряєвим. Одеська асоціація лікарівпедіатрів та неонатологів є складовою Асоціації лікарів-педіатрів України й Асоціації неонатологів України
та має більш ніж сторічну історію свого безперервного існування.
Микола Леонідович Аряєв мав
честь відкрити науково-практичну
конференцію з міжнародною участю
«Новітні тезнології в педіатричній науці, практиці та освіті», присвячену
пам’яті академіка НАМН України
Б. Я. Резніка. З вітальним словом до
учасників конференції звернулися:
ректор ОНМедУ, акад. НАМН України, проф. В. М. Запорожан; чл.-кор.
НАМН України, д. м. н., проф., з. д.
н. т. України, заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України
О. П. Волосовець; заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи некомерційної комунальної
установи «Одеська обласна дитяча
клінічна лікарня» ООР Т. М. Покотилова; начальник відділу з питань
охорони материнства та дитинства
Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Г. П. Луньова.

Участь у роботі конференції, як і
минулого року, брала група дослідників з Державного університету медицини та фармації імені М. Тестеміцану на чолі з провідним спеціалістом і керівником педіатричної служби Молдови професором Нінель Ревенко. З презентацією виступав професор Джон Лоу з School of Health and
Behavioural Sciences, University of the
Sunshine Coast, Maroochydore, QLD,
Australia. Проблемам неонатального
скринінгу було присвячено дві доповіді фахівців із ФРН (Хубертус Фон
Тройенфельс, Ольга Уланова).
На конференції були представлені
новітні дані про особливості клініки,
діагностики і лікування COVID-19 у
дітей та ускладнень у вигляді серцевосудинних порушень і проявів постковідного синдрому. Освітлено визначення та ведення різноманітних алергічних станів у дітей, застосування
антигістамінних засобів. Учасники
конференції також отримали найактуальнішу інформацію щодо новітніх
підходів в діагностиці, лікуванні та
профілактиці захворювань шлунковокишкового тракту та гепато-біліарної системи у дітей. Були висвітлені
основні проблемні питання сучасної
неонатології.
За два дні конференції було заслухано 48 доповідей учасників практично з усіх регіонів України та трьох
зарубіжних країн (Австралія, Германія, Молдова). Завдяки сучасним технологіям конференцію дивилися в прямому ефірі та на YouТube, переглядали у запису більше 3000 фахівців.
Учасники також отримали відповіді
на свої запитання, які задавали у
чаті, пройшли тестування, заповнити
анкету й отримати сертифікат згідно з
наказом № 446 від 22.02.2019 р., на 10
балів безперервного професійного
розвитку лікарів.
М. Л. АРЯЄВ,
голова Одеської асоціації лікарівпедіатрів та неонатологів,
Л. І. СЕНЬКІВСЬКА,
заступник голови Одеської асоціації
лікарів-педіатрів та неонатологів,
В. В. ПАВЛОВА,
секретар Одеської асоціації
лікарів-педіатрів та неонатологів

АНАТОМІЯ — НЕ ЛИШЕ ВІРТУАЛЬНО!
Два дні, 6 та 7 листопада 2021 року, в ОНМедУ відзначилися визначною подією: на базі кафедри нормальної та
патологічної клінічної анатомії відбувся перший в Україні
анатомічний кадавер-курс «Класичні та сучасні методи
корекції вікових змін обличчя». Курс складався з теоретичної частини і майстер-класів з препарування та ін’єкційних
методик.
Фахівці з естетичної медицини, лікарі-дерматовенерологи, пластичні хірурги з різних міст України отримали можливість на нефіксованому трупному матеріалі розглянути
вміст анатомічних ділянок обличчя та відпрацювати найскладніші техніки доступу до окремих анатомічних структур. За словами завідувачки кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії професора Олени Леонідівни
Аппельханс, незважаючи на те, що в усьому світі кадавер-курси широко застосовуються при підготовці фахівців
різного профілю, в Україні, з огляду на складні законодавчі та митні умови, вперше було здійснено транспортування біологічного матеріалу з-за кордону для навчальної та наукової роботи.
Активну участь у підготовці та проведенні заходу взяли співробітники кафедри нормальної та патологічної
клінічної анатомії: асистенти О. Урсу і А. Остапенко, ла-

УСПІХІВ
ТОБІ, АЛІСО!
Аліса Горова навчається на четвертому курсі медичного факультету і
багато часу приділяє науковій роботі.
Цей нахил виник ще у шкільні роки. Училася Аліса в одній з кращих
одеських шкіл — № 35, де поглиблено вивчала англійську та німецьку
мови. Уроки іноземної мови їй дуже
подобалися. А коли перейшла у 9-й
клас і почалося знайомство з новим
предметом — біологією людини, вона
захопилася цією наукою і з 10-го класу брала участь у міських та обласних олімпіадах з біології та хімії, де
посідала призові місця.
Велике враження на неї справила
поїздка до музею ОНМедУ — ось тоді
Аліса захопилася медициною і остаточно вирішила стати лікарем.
Після вступу до ОНМедУ її зацікавленість наукою тільки збільшилася.
Уже на першому курсі дівчина взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді
з медичної біології, клінічної імунології та генетики, посіла там 3-тє місце
і отримала грамоту за винахідливе
вирішення задач з генетики.
На другому курсі Аліса почала
відвідувати науковий гурток з мікробіології, а через рік уже виступала на науково-практичній конференції «Сучасні
теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», присвяченій 110річчю з дня народження професора І. В.
Савицького, з науковою роботою «Staphylococcus aureus i Candida albicans у
патогенезі атопічного дерматиту».
На четвертому курсі Алісу Горову
обрали старостою наукового гуртка
з мікробіології.
Щиро бажаємо Алісі успіхів у навчанні, натхненної наукової роботи
та здійснення усіх задумів!
Наталія БУДІГАЙ,
голова Студентського наукового
товариства ОНМедУ
На фото: Аліса Горова.
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боранти О. Сухіна і Д. Кореновський. Лекції прочитали
спеціалісти з України та Чехії: Н. Маркова, О. Чаленко,
С. Коркунда, К. Жандиров.
Кадавер-курс був проведений у рамках міжнародного Договору про науково-технічне співробітництво
ОНМедУ з чеським підприємством “Medical Esthetic”
(Прага, Чехія).

У грудні 2021 року в ОНМедУ відбудеться перший етап конкурсу «Кращий студент України». Студентське наукове товариство ОНМедУ та Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентська
республіка» запрошують вас до участі.
Ви зможете позмагатися зі студентами
усієї України у таких номінаціях, як кращий
студент-науковець; програміст; спортсмен;
громадський діяч; дизайнер; медійник; профспілковий активіст; аналітик; підприємець.
Кращий студент (комплексна характеристика).
Для участі потрібно пройти онлайн-регістрацію на сайті «Студентської республіки»: studrespublica.com. Тут ви знайдете
всю потрібну інформацію щодо проведення конкурсу.
Проявіть себе і перемагайте!
Координатор мережі «Студентської
республіки» — Олександр Щерба. Контакти: 044 529 13 75; 063 267 44 90.
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