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Шановні викладачі,
співробітники та студенти!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Напередодні нового року щиро дякую колективу за трудові й наукові успіхи, вірність рідному вишу, розуміння, підтримку, активну громадянську позицію, за створення неповторної академічної атмосфери в Харківському
національному медичному університеті. Завдяки злагодженій роботі університетської спільноти медичний виш
забезпечує високий рівень підготовки фахівців, а наші вчені мають значні наукові здобутки.
Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що минулий рік був насичений подіями та напруженою працею,
сповнений глибокого змісту та звершень. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень,
новий професійний і життєвий досвід.
Упевнений, що й в наступному році ми збережемо старі традиції і примножимо нові, а наша робота з реалізації намічених планів зробить свій гідний внесок у реформування медичної галузі та модернізацію науково-освітньої сфери. Адже наша держава зараз упевнено долає непростий шлях перетворень та продовжує реалізовувати стратегію реформ усіх сфер суспільного життя.
Шановні колеги! У новому році на нас чекають не тільки нові виклики, але й нові звершення. Переконаний, що
ми успішно впораємося з усіма завданнями, що їх ставитиме перед нами життя.
Нехай наступний рік буде щедрим для вас на цікаві плани та творчі успіхи, принесе із собою смак нових перемог, упевненість у правильності обраної мети та енергію для її досягнення. Нехай ці свята – вісники оновлення,
мрій і сподівань – принесуть вам і вашій родині добро, мир і достаток.
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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ВІТАЄМО

ДИПЛОМАНТИ КОНКУРСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ХАРКІВЩИНИ
28 листопада у Палаці студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та дипломантів XIX обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».
Серед номінантів академічного співтовариства були представники Харківського
національного медичного університету. За результатами конкурсу у 2016/2017 навчальному році дипломантами стали: у номінації «Декан факультету» – директор
Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ доцент Валерій В’юн;
у номінації «Викладач (завідувач кафедри) фізичного виховання» – старший викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Максим Галашко.
Колектив вишу щиро бажає колегам енергії на шляху наукових та професійних пошуків!

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

СПІВПРАЦЯ З НІМЕЦЬКОЮ
КЛІНІКОЮ ТРИВАЄ

АМЕРИКАНСЬКИЙ ФАХІВЕЦЬ
ЗУСТРІВСЯ З ХАРКІВСЬКИМИ КОЛЕГАМИ

З 21 по 23 листопада в рамках договору про співпрацю з
німецькою клінікою Хавельхьое у місті Берлін наш університет
відвідав завідувач кардіологічного відділення доктор Андреас
Фрід. Це перший його візит до нашого вишу.

27 листопада Університетську клініку ХНМУ відвідав професор Говардського університету (США), виконавчий директор
Медичного центру сучасної неврологічної допомоги в Стоктоні,
штат Каліфорнія, доктор Мадан Прасад.
Доктор Мадан Прасад
виступив із презентацією
«Нове у лікуванні бічного
аміотрофічного склерозу».
«Бічний
аміотрофічний
склероз – це прогресивно невпинна і смертельна
хвороба. На сьогоднішній день БАС не лікується.
Симптоматична і паліативна допомога, що надається в міжпрофесійному
контексті, як і раніше залишається наріжним каменем управління БАС», –
поділився доктор Прасад.
Науковець також додав, що розуміння молекулярних механізмів, що
лежать в основі хвороби,
значно просунулося за
останні роки, даючи надію на розробку нових діагностичних і терапевтичних підходів. Доктор Мадан Прасад розповів про останні
дослідження, що сприяли поліпшенню як клінічного управління,
так і розуміння патогенезу БАС.

Доктор Фрід прочитав лекцію «Рекомендації з серцево-судинних захворювань у чотирьох розділах: лікування порушень
провідності, серцевої недостатності, вад серця та захворювань
коронарних артерій» для лікарів та інтернів у Національному інституті терапії ім. Л.Т. Малої та виступив перед студентами університету з лекцією «Нові аспекти розуміння та лікування атеросклерозу».

Під час візиту доктор Андреас Фрід відвідав кафедри внутрішньої медицини № 1, хірургії № 1 та сімейної медицини, де
зустрівся з керівництвом, ознайомився з робочим процесом та
буднями лікарів.
Німецький фахівець зустрівся з проректором з наукової роботи Валерієм М'ясоєдовим, директором Навчально-наукового
інституту післядипломної освіти Валерієм В’юном та начальником відділу міжнародних зв’язків Анжелою Стащак. У ході зустрічі обговорювався план і подальша форма співпраці між Харківським національним медичним університетом і німецькою
клінікою Хавельхьое.

Під час візиту американський фахівець ознайомився з роботою відділень Університетської клініки Харківського національного медичного університету.
Доктор Мадан Прасад відзначив, що це його перший візит
в Україну і він приємно вражений відкритістю і теплотою, з якою
його зустріли харківські колеги.

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ

ДОПОМОГА ДЛЯ ТИХ, ХТО ЇЇ ПОТРЕБУЄ

8–10 грудня в Харкові проходив Міжнародний симпозіум «Лізосомні хвороби накопичення. Сучасний погляд на діагностику,
лікування, реабілітацію», також у рамках заходу відбулася Школа
з медичної генетики.
Цей науковий форум проводився з ініціативи Харківського національного медичного університету, Українського інституту клінічної генетики ХНМУ, а також Харківського міжобласного
спеціалізованого медико-генетичного центру – Центру рідкісних
(орфанних) захворювань, під патронатом міської та обласної влади. Головна мета форуму – вдосконалення допомоги пацієнтам із
лізосомними хворобами накопичення спільними зусиллями суспільства, професіоналів та меценатів.
Відкриваючи симпозіум, зі вступним словом до присутніх звернулася директор Харківського міжобласного спеціалізованого медико-генетичного центру – Центру рідкісних захворювань Олена
Гречаніна. Вона зазначила: «Наша зустріч дуже важлива для дітей
не тільки нашого регіону, але й всієї України, тому що ми зібралися віддати данину тим, кому ми служимо – нашим дітям. Для того,
щоб вони могли радіти сонцю та рости на радість своїх батьків і нашої країни. Це важливе і складне завдання, і ми йому служимо протягом усього нашого життя». Також присутні почули привітання від
представників Харківської міської та обласної влади, адже в нашому регіоні приділяється особлива увага допомозі дітям з рідкісними
захворюваннями. Саме на Харківщині створений реєстр родин із
орфанними хворобами, розроблена концепція, що стала державною, а також регіональна програма допомоги пацієнтам з рідкісними захворюваннями, існують можливості і створені всі необхідні
умови для своєчасної діагностики та надання висококваліфікованої
допомоги пацієнтам із орфанними захворюваннями.
Під час виступу Олена Гречаніна зазначила, що ефективне вирішення проблем людей з орфанними захворюваннями є

результатом плідної співпраці,
об’єднання та взаємодії представників влади, медицини та
громадськості. Тому за значний
внесок у спільну роботу деяким з
них на початку форуму були вручені нагороди та подяки від Харківської обласної та міської рад,
а також від Благодійного фонду
професора О.Я. Гречаніної.
Серед учасників форуму
були представники Харківської
обласної та міської влади, громадських організацій, керівники
батьківських асоціацій хворих на
рідкісні захворювання, завідувачі відділень сімейної медицини,
лікарі міських та обласних установ, районні терапевти, педіатри,
неврологи.
Під час пленарних засідань вітчизняні та закордонні фахівці
розглянули низку питань, пов’язаних із проблематикою рідкісних
захворювань і можливостей їх вирішення у світі та в Україні. Зокрема, серед доповідей були: «Хвороба Гоше очима дитячого імунолога», «Роль сімейного лікаря та педіатра в своєчасній діагностиці орфанних захворювань (лізосомні хвороби накопичення)»,
«Діагностика та лікування муковісцидозу: що нового?», «Особливості діагностики хвороби Помпе» та ін.
Організатори й учасники симпозіуму висловили сподівання,
що такі заходи й плідна співпраця влади, громадськості та інших
небайдужих людей, меценатів продовжуватиметься і в майбутньому задля допомоги тим, хто її потребує.
Îëåíà Ãîë³êîâà, ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО ПАТЕНТИ

на Винаходи
1. Спосіб моделювання туберкульозного спондиліту. Автори:
В.В. Веснін, Г.Г. Голка.
2. Спосіб діагностики активізації запального процесу у дітей,
хворих на бронхіальну астму. Автори: Н.І. Макєєва, Ю.В. Одинець, С.О. Губар, В.О. Головачова, Н.П. Алєксєєва.

на Корисні моделі
1. Спосіб оцінки ефективності подвійної комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та без нього. Автори: А.О. Андрєєва, О.Я. Бабак, О.В. Гопцій, М.О. Візір.
2. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит. Автори: Є.Д. Андросов, М.Є. Жерновая, С.О. Балак, І.М. Васильєва.
3. Спосіб медичної реабілітації хворих на виразкову хворобу
дванадцятипалої кишки, сполучену з хронічним безкам’яним холециститом. Автори: Є.Д. Андросов, М.Є. Жерновая, В.Г. Гопкалов, І.В. Жерновой.
4. Спосіб медичної реабілітації хворих з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з цукровим діабетом 2-го типу. Автори:
Є.Д. Андросов, М.Є. Жерновая, О.В. Круглова, С.М. Мартинова.
5. Спосіб лікування хворих із загостренням хронічного алкогольного гепатиту. Автори: Є.Д. Андросов, М.Є. Жерновая,
О.А. Наконечна, П.В. Оветчин.
6. Спосіб корекції показників макрофагальної фагоцитуючої
системи у хворих з синдромом підвищеної стомлюваності. Автори:
Є.Д. Андросов, М.Є. Жерновая, Г.С. Потапенко, О.В. Коцар.

7. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу. Автори: Є.Д. Андросов,
М.Є. Жерновая, С.О. Стеценко, М.А. Вощук.
8. Спосіб ранньої діагностики розвитку облітеруючого бронхіоліту у дітей раннього віку. Автори: М.О. Гончарь, О.Л. Логвінова.
9. Спосіб діагностики стадій пневмоконіозу й хронічного пилового бронхіту в робітників ливарного виробництва. Автори:
О.Г. Мельник, В.А. Капустник, Є.Д. Андросов.
10. Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на
ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем
сортиліну. Автори: А.О. Сипало, П.Г. Кравчун, О.І. Кадикова.
11. Спосіб підсилення антиексудативної дії мелоксикаму. Автори: Г.О. Сирова, Л.В. Лук’янова, Н.М. Чаленко, Ю.М. Краснікова, В.В. Синельник, М.Р. Колесник, Д.О. Матрунич.
12. Спосіб профілактики тромбозу синтетичного судинного шунта. Автори: В.І. Старіков, І.А. Сєнніков, Г.В. Трунов,
Є.С. Трегуб, О.В. Фундовна, А.Ю. Гаврилов.
13. Спосіб лікування безпліддя у жінок, хворих на ендометріоз яєчників, з використанням допоміжних репродуктивних технологій. Автори: В.О. Феськов, І.О. Тучкіна, Є.В. Благовещенський.

Авторські свідоцтва
1. Опитувальник сімейного анамнезу кардіологічного профілю (додаток до карти розвитку новонародженого). Автори:
А.Д. Бойченко, М.О. Гончарь.

Àííà Ãîëäàíñüêà,
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

НОВІТНІ ПІДХОДИ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ ПРАЦІ
30 листопада в Києві відбулася науково-практична конференція молодих учених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології». Науковий форум був присвячений 89-й річниці
ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної Академії медичних наук України» та 90-й річниці з дня народження
академіка НАН та НАМН України Юрія Кундієва.

У рамках заходу пройшов конкурс молодих учених, у якому
взяла участь група викладачів кафедри гігієни та екології № 2 у
складі Наталії Білери, Ольги Лалименко, Олени Літовченко (керівник – професор Ігор Завгородній). Усього в науковому конкурсі було представлено 19 доповідей.
Роботу наукового заходу вітальним словом відкрив директор
Інституту, член-кореспондент НАМН України професор Володимир Чернюк. Під час своєї промови він привітав учасників та висловив подяку за підтримку й продовження традицій, які започаткував академік Юрій Кундієв, та побажав усім учасникам успіхів у
конкурсі.
У рамках конференції були висвітлені актуальні питання з проблем гігієни та фізіології праці, особливостей впливу факторів виробничого середовища на слуховий аналізатор та церебральну

гемодинаміку операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, розвитку попереково-крижової радикулопатії
у шахтарів, перебігу цереброваскулярних захворювань у хворих
на вібраційну хворобу від загальних вібрацій, питання сучасного
стану умов праці робітників теплоелектростанцій України. Окремі
доповіді були присвячені біологічним ефектам гіпогеомагнітного
й електромагнітного полів та їх несприятливої дії на виробництві.
У секції «Клінічна та лікарська токсикологія» були представлені доповіді, у яких висвітлено сучасні підходи до гігієнічного
нормування ксенобіотиків із використанням методів біологічного контролю виробничого впливу лікарських засобів для підвищення надійності захисту здоров’я працюючих. У ході дискусії
підкреслено, що зазначені дослідження є важливою складовою у
формуванні комплексного підходу до гігієнічної оцінки умов праці
та здоров’я працюючих відповідних виробництв.
Особливу увагу було приділено питанням психофізіології, зокрема, комплексному підходу до медико-психологічної реабілітації бійців АТО, використанню методу об’ємного пневмопресингу,
оцінці стану професійного вигорання у військовослужбовців частин тилового забезпечення Національної гвардії України, особливостям відновлення функційного стану та працездатності учасників бойових дій, а також фізіологічним змінам при здійсненні
реакції вибору та інформаційному перевантаженні.
Традиційно наприкінці заходу компетентна комісія визначила
переможців конкурсу молодих учених, за підсумками якого Дипломом ІІІ ступеня була нагороджена асистент кафедри гігієни
та екології № 2, аспірант І курсу кафедри молекулярної біології
та біотехнології ХНУ ім. В.Н. Каразіна Олена Літовченко з темою
доповіді «Біологічні ефекти електромагнітного випромінювання в
умовах холодового стресу. Морфометричний аналіз».
Отримана інформація про новітні підходи та досягнення вітчизняної науки в подальшому буде використовуватися як в науковому, так і в навчальному процесі.

Ì.Î. Ñèäîðåíêî,
â.î. çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ã³ã³ºíè òà åêîëîã³¿ ¹ 2

МЕДИЧНИЙ ТУРНІР

BATTLE MED ЗБИРАЄ ОДНОДУМЦІВ

6–8 грудня в Харківському національному медичному університеті відбувся медичний турнір Battle Med. У медичному
баттлі зіткнулися команди з Харкова, Полтави, Запоріжжя та
Вінниці.
Турнір
складався з двох конкурсних днів, екскурсійної програми
містом та урочистої
церемонії закриття.
Перший день був
представлений 10
квест-кімнатами, а
саме: «Лабораторія
видатного вченого»
(кафедра фізіології); «Код Альперна»
(кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна); «Осад» (кафедра біологічної хімії); «Просто додай фарби» (кафедра мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова); «Кінокритик» (кафедра психіатрії, наркології та медичної психології);

«Відповідний діагноз» (кафедра патологічної анатомії); «Кросинговорд» (кафедра медичної біології); «Векторний аналіз Ейнтговена» (кафедра внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології
та алергології); «1,852 км/год» (студентський хірургічний гурток
«Cor Fortis»); «Людина без обличчя» (центр фантомних технологій навчання).
Другий етап турніру включав 5 розгорнутих клінічних задач
із різних профілів: терапевтичного, хірургічного, педіатричного,
акушерсько-гінекологічного та невідкладних станів.
Під час двох
конкурсних
днів
команди
продемонстрували свої
вміння
вирішувати складні, нестандартні завдання в
умовах
дефіциту
часу.
У ході напруженої інтелектуальної
боротьби були ви-
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значені
команди,
що стали беззаперечними лідерами
турніру:
І місце – ВНМУ
ім.
М.І. Пирогова
«ДНК Гіппократа»;
ІІ місце – ВНДЗУ
«УМСА» «Білий Налив»;
ІІІ місце – ХНМУ
«Breaking Point».
Крім того, були визначені команди, які отримали заохочувальні дипломи у номінаціях:

«За краще вирішення задачі терапевтичного профілю» –
ХНМУ «Педиатрицы PRO нежность».
«За краще вирішення задачі педіатричного профілю» – ХНМУ
«Куда Вы без бахил!?».
«За краще вирішення задачі хірургічного профілю» – ХНМУ
«Макрофаги».
«За краще вирішення задачі акушерсько-гінекологічного
профілю» – ЗДМУ «Кататония».
«За краще вирішення задачі з невідкладних станів» – ХНМУ
«Natus Vincere».
Дякуємо учасникам та організаторам турніру за чудову нагоду продемонструвати свої вміння та навички, чекаємо команди
рівно через рік на наступному Battle Med!

Çà ìàòåð³àëàìè Ðàäè ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

ОБ’ЄДНАТИ ВЕСЬ СВІТ!
Щороку 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі
СНІДом. Студенти нашого університету вже декілька років поспіль проводять інформаційні акції і сподіваються, що участь
у подібних заходах об'єднає не тільки молодь, що навчається у
Харківському національному медичному університеті, а й весь
світ в боротьбі з такою важливою проблемою, як СНІД.

Так, 30 листопада за підтримки Студентського самоврядування відбулася лекція для студентів на тему: «Профілактика
СНІДу», що пройшла в рамках проекту Всесвітнього дня боротьби із цим захворюванням.

Лекцію прочитали врач-епідеміолог Харківського обласного
центру СНІДу Наталія Нікітова і представник соціального проекту
«Мережа 100% життя» Сергiй Отреп'єв. Лектори розповіли про
розповсюдженість, шляхи зараження, клінічну картину, методи

діагностики та профілактику цієї хвороби. Крім того, студентам
презентували навчальний фільм на цю тему.
Також 1 грудня представники студентського самоврядування
відвідали Харківську гуманітарно-педагогічну академію і провели лекцію для її студентів. У ході спілкування були розглянуті всі
аспекти синдрому: історичні дані, шляхи передачі, профілактика, розповсюдженість, діагностика, клінічна картина, а також морально-етичні проблеми. Такі ж питання обговорювали й під час
круглого столу та в дебатному клубі за темою: «Стигматизація
ВІЛ-інфікованих – результат неосвіченості або страху».

Цього дня також відбулася інформаційна акція, організована
студентами VI та VII факультетів з підготовки іноземних студентів
і представниками Європейської студентської організації EMSA.

Акція спрямована на підвищення освіченості населення
щодо заходів, які треба використовувати для профілактики захворюваності на цукровий діабет та СНІД. Студенти проводили
міні-лекції, демонстрували відео-інформацію, вимірювали рівень
цукру крові, артеріальний тиск та індекс маси тіла, щоб виявити
схильність до розвитку ЦД.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

СЯЙВО ПОСМІШКИ – МЕТА МАЙБУТНЬОГО СТОМАТОЛОГА
13–14 грудня на базі Університетського стоматологічного
центру за ініціативою кафедри стоматології дитячого віку, дитячої
щелепно-лицевої хірургії і імплантології було проведено традиційний VІІІ конкурс професійної студентської майстерності «Сяйво посмішки. Творча майстерня».

Захід є своєрідним відображенням потужної наукової та навчально-виховної роботи кафедрального колективу і набуває популярності, адже цього року заявку на участь подали більше 60
студентів ІІІ, ІV та V курсів, після проведення відбіркового туру їх
залишилося 25. Крім того, цього року в конкурсі взяли участь студенти-стоматологи з Полтави, Ужгорода, Івано-Франківська та
Львова.

Метою конкурсу став пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання. Змагання на
звання «найкращого» проводилося у 4 різних номінаціях: «Первинна хірургічна обробка забито-рваних ран обличчя», «Реставрація контактного пункту при лікуванні каріозних порожнин
другого класу», «Новітні методи діагностики ортодонтичної патології» та «Сучасні напрями профілактики стоматологічних захворювань в дитячому віці». Цього року конкурсна програма тривала
2 дні. Перший день був безпосередньо присвячений змаганням у
представлених номінаціях.

Конкурс з розділу «Первинна хірургічна обробка забито-рваних ран обличчя» складався з 2 етапів: теоретичного та практичного. На теоретичному етапі студенти оцінювали рентгенограми
хірургічної спрямованості та встановлювали попередній діагноз
на їх основі. На практичному етапі студенти проводили операцію
«первинна хірургічна обробка» забито-рваної рани м’яких тканин,
відтвореної на моделі.
Конкурс визначення професійної студентської майстерності
з розділу «Новітні методи діагностики ортодонтичної патології»
складався з 2 частин – практичної та теоретичної. На практичній
частині студенти отримували відбитки щелеп стоматологічних

симуляторів та виготовляли контрольно-діагностичні моделі щелеп. Друга частина полягала у постановці ортодонтичного діагнозу на основі біометрії контрольно-діагностичних моделей, розрахунку ТРГ та аналізу ортопантомограми хворого.

У розділі «Реставрація контактного пункту при лікуванні каріозних порожнин другого класу» студенти проводили реставрацію
зубів на сучасних фантомах. До конкурсу «Сучасні напрями профілактики стоматологічних захворювань в дитячому віці» студенти готувалися заздалегідь. На ньому були представлені презентації, присвячені різним аспектам профілактики стоматологічних
захворювань.

Другий день став чудовим подарунком для учасників конкурсу та студентів-стоматологів ІV та V курсів. Цього дня були прочитані лекції експертів з найбільш актуальних у стоматологічному
сьогоденні тем. Лекція «Реабілітація хворих із захворюваннями
та пухлинами верхньощелепних пазух із застосуванням систем
негайного навантаження» була представлена керівником Харківського міського центру щелепно-лицевої та реконструктивної хірургії, сертифікованим спікером International Implant Foundation,
Munich Валерієм Лисенком. Лекції «Своєчасність та етапність
надання стоматологічної допомоги дітям різних вікових груп» та
«Періодонтити – етапи лікування та інструментальне забезпечення» були прочитані доцентами кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Юлією
Ярославською та Юлією Фоменко.

Найбільш яскравим моментом другого дня стало нагородження переможців та учасників конкурсу подарунками та призами. Дипломантами конкурсу стали всі учасники, адже вони продемонстрували високі теоретичні знання та впевнене володіння
практичними навичками, а призерами конкурсу обрано 12 осіб
(по три призових місця в кожній номінації).

Þë³ÿ ßðîñëàâñüêà, äîöåíò êàôåäðè ñòîìàòîëîã³¿ äèòÿ÷îãî â³êó,
äèòÿ÷î¿ ùåëåïíî-ëèöåâî¿ õ³ðóðã³¿ òà ³ìïëàíòîëîã³¿
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СТАЖУВАННЯ В ЯПОНІЇ

УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД СТАЖУВАННЯ В КЛІНІЦІ УНІВЕРСИТЕТУ KEIO
Наприкінці листопада ми, студенти V курсу ІІ медичного факультету, мали нагоду пройти стажування в клініці університету
Кейо, Токіо, Японія.

що ще проходять клінічні дослідження. Дійсно унікальний досвід
вдалося здобути у центрі раку, де виконуються ендоскопічні втручання з приводу пухлин гастроінтестинального тракту.

Під час двотижневого перебування ми здобували досвід під
керівництвом провідних спеціалістів відділень кардіології, кардіоваскулярної хірургії, гематології та в центрі лікування раку. Єгор
мав нагоду ознайомитися із сучасними методами малоінвазивних хірургічних втручань з приводу вроджених та набутих вад серця, а також із японськими стандартами лікування пацієнтів з серцевою недостатністю. З Даниїлом лікарі відділення гематології
ділилися досвідом у галузі трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин та нових режимів хіміотерапевтичного лікування,

Незважаючи на дуже завантажений навчальний графік, ми
відвідали старовинне містечко Камакура, що знаходиться на берегу Тихого океану й відоме численними буддистськими храмами, а також побачили символ Японії, гору Фудзі, чарівний вид на
яку відкривається з прихованого у горах озера Кавагучико.
Ми сподіваємося, що закладені основи співробітництва
сприятимуть подальшому розвитку двосторонніх відносин між
університетами.
Äàíè¿ë ²ïïîë³òîâ, ªãîð Áóçåâè÷, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СТРАНА ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИЦИНЫ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ
Нам, студентам V курса стоматологического факультета, была
предоставлена интереснейшая возможность пройти стажировку
в Японии – невероятно красивой и неординарной стране. Стажировка проходила в ее столице Токио, в одном из самых престижных
частных вузов – университете Кейо на базе госпиталя.

пластикой и с дальнейшим планированием постановки имплантов, удаление радикулярной кисты на нижней челюсти, которая
проросла в нижнечелюстной канал (операция проводилась под
микроскопом) и, конечно же, имплантации в исполнении нашего куратора.

За эти 2 недели мы не только успели проникнуться качеством
и уровнем японской стоматологии, но и познакомились с культурой и прочувствовали на себе ритм жизни японцев. Успели
побывать в самом сердце Токио – районе Шибуя, увидели памятник Хатико – самой верной и переданной собаке в мире, посетили район электроники и новых технологий Ахикабара, побывали в
духовной сокровищнице – храме Мейдзи, затерялись в лабиринтах метро, а также весело и вкусно провели время с профессорами и интернами. Последние 2 дня мы провели в морском городе Тояма на конгрессе Тихоокеанского общества имплантологов.

Двухнедельная программа была посвящена челюстно-лицевой хирургии и имплантологии. Курировал нас известнейший и
выдающийся ученый, первооткрыватель имплантологии в Японии,
профессор Хиромаса Кавана. Первое, что удивило нас не только в
клинике, но и в образе жизни японцев – это невероятная чистота и
стерильность. Притом во всем: от чистоты на улицах до стерильности на операционном столе. К тому, что мы увидели, можно добавить только один пример: после того, как пациент, уже полностью подготовленный к операции, чихнул, ему снова обработали
ротовую полость и накрыли новыми стерильными салфетками.
За время стажировки мы присутствовали на многих
интересных операциях, таких как удаление опухоли языка, нижней челюсти, пересадка бедренной кости на верхнюю челюсть с

Хочется сказать, что Япония – страна не только контрастов, но и очень интеллигентных, высокообразованных людей,
передовых технологий и медицины высочайшего уровня!
Âàäèì Øàìðàé, Àíàñòàñèÿ Àáðèêîñîâà, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
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З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА В УКРАЇНІ
Нехай з Вечерею Святою,
Велично в дім ввійде добро.
На щастя диво-колядою,
Благословить Святе Різдво!
Різдво має багату історію з унікальними традиціями, звичаями та символами, що знаменують народження Ісуса Христа у Віфлеємі. У день Народження Сина Божого весь світ славить свого
спасителя: люди прикрашають свої будинки святковими ялинками, які символізують євангельське древо, запалюють свічки,
ходять на церковні богослужіння. За християнським переконанням Ісус був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. День його народження поділив історію на
«до» і «після»: з цього моменту почалося сучасне літочислення –
«наша ера».

Протягом сотень років зберігають і шанують традиції Різдва й
українці. Традиційно Різдву передує тривалий сорокаденний піст,
який починається 28 листопада і закінчується 7 січня. Різдвяний
піст встановлений для того, щоб до Різдва люди фізично і духовно очистилися покаянням, молитвою і утриманням від їжі, пристрастей, пороків, образ, зла та інших гріхів.
Одна з головних традицій святкування Різдва – Святий Вечір.
Напередодні Різдва Христового, 6 січня, український народ сідає
за щедрий, але пісний стіл. Снідати й обідати у цей день не прийнято, легкий перекус дозволений тільки дітям. Головною та ритуальною різдвяною стравою є кутя, що являє собою пшеничну
або ячмінну кашу, змішану з родзинками, маком, медом і горіхами. Також на столі обов'язково має стояти узвар. Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки. Святий Вечір починається молитвою та запалюванням різдвяної свічки.
На почесному місці в домі повинен стояти Дідух – житній,
пшеничний або вівсяний сніп, який символізує врожай, добробут,
багатство, дух предків і оберіг роду. Вважається, що присутність
Дідуха в домі приносить гарний настрій, затишок і святкову атмосферу.
Важлива і незмінна традиція на Різдво – це колядування. По
вулицях і будинках колядники ходять, починаючи зі Святого Вечора, або з першого дня Різдва. Часто вони носять з собою велику зірку, закріплену на палиці та покриту позолоченим папером.

Така зірка символізує Віфлеємську, що ознаменувала народження Ісуса Христа. Заходячи у двір або в будинок, молодь чи дітлахи
просять дозволу заколядувати, а коли господарі погоджуються,
колядники починають співати вітальні пісні-колядки та розігрувати жартівливі сценки. Найчастіше в таких піснях оспівуються господар і господиня, звучать побажання щастя, здоров'я та достатку. По закінченні співу господарі виносять колядникам солодощі
або гроші.

Ще однією традицією святкування Різдва є різдвяні ворожіння. Споконвіку люди цікавилися своїм майбутнім і хотіли заглянути за його завісу. У період Святок, починаючи зі Святого Вечора
і закінчуючи Водохрещем, наші предки ворожили на свою долю.
Щоб дізнатися про своє майбутнє, люди використовували віск,
молоко, волосся, сніг, прикраси та інші атрибути. Дівчата, звичайно ж, ворожили на судженого.

Різдво Христове – це, в першу чергу, свято добра, миру й
милосердя. Незважаючи на те, що Різдво – день сімейний, дуже
важливо в цей час допомагати хворим, сиротам, вдовам, жебракам, бродячим тваринам і всім тим, хто з різних причин позбавлений святкових радощів.

Îëåêñàíäðà Ðàññîëîâà,
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СИМВОЛ НОВОГО РОКУ ЗА СХІДНИМ КАЛЕНДАРЕМ
Час плине швидко, і один рік стрімко змінює інший. За східним календарем після двох вогняних знаків у 2018 році у свої
права вступить жовтий земляний Собака.

Пристрасті, властиві 2016 і 2017 рокам, мають відійти на другий план, ґрунт під ногами людей зміцниться, світ заспокоїться,
вщухнуть палкі почуття і гарячий норов. 2018 рік – не високосний,
обіцяє стабільність, гармонію і мир. Собака символізує глибоку
вірність і відданість, життєву мудрість. Незважаючи на силу духу і

незалежність, йому потрібна близька людина, яку можна захищати і підтримувати, виявляти турботу. Він прив’язаний до будинку
та сім’ї, йому не властиві пихатість і егоїзм, оскільки заради рідних людей народжені під цим знаком готові піти на жертву. Собака має сильну інтуїцію, друзі й родичі знаходять у ньому хорошого
порадника, адже багато зі сказаного втілюється в реальність. Часом йому вдається передбачити цілі картини майбутнього, отже
до його слів варто ставитися уважно.
Слід зазначити, що Собаки – це, скоріше, неформальні лідери. Їм не потрібно гучне звання, щоб змусити людей до себе прислухатися, досить показати позитивний приклад зі свого боку.
Також не варто намагатися посадити цю чесну і добру людину на
ланцюг, диктуючи їй умови та примушуючи танцювати під свою
дудку. У такому разі він може показати хижий оскал, стати агресивним і нещасним, направити негатив на саморуйнування і вступати в конфлікти з оточуючими. Собаці потрібні теплі стосунки,
щира любов і дружба, взаємоповага і розуміння. Все інше він сам
зможе створити, щоб зміцнити зв’язок з близькою людиною.

Àííà Êîðí³ºöü,
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ОЧІКУЄМО НА НОВИЙ 2018 РІК З УПЕВНЕНІСТЮ В НАЙКРАЩОМУ
Нарешті прийшла зима. На цю пору року з нетерпінням очікують як дорослі, так і малі. Адже саме зима приносить із собою безліч атмосферних свят, серед яких одним із головних є Новий рік.
До нього залишається все менше і менше часу. Тому багато
людей уже почали прикрашати свої помешкання, подбали про
подарунки рідним та близьким, складають святкове меню, готують вбрання або ж просто входять у цю чарівну атмосферу.
У 2018 році Червоний Вогняний Півень здасть свій пост Жовтому Земляному Собаці. Собака – це символ сімейного тепла,
миру, благополуччя, вірності, чесності та миру. Тому сміливо очікуємо на Новий 2018 рік з упевненістю в тому, що собака захистить вашу родину від будь-яких бід та проблем. Проте це ще не
все чим вас зможе порадувати прийдешній рік.

Бажаємо, щоб в Новому році ви забули про будь-які проблеми зі здоров’ям, щоб кожен день приносив лише позитивні емоції
та незабутні пригоди. Нехай успіх та вдача не забувають про вас
ані на мить і завжди крокують поруч.
Зберігайте вогник сімейного тепла протягом усього року, і
тоді неприємності ніколи не прийдуть до вашого порогу. Щоб у
2018 році ви були в оточенні лише потрібних та люблячих людей,
а про заздрісників та недоброзичливців забули. Щоб щодня ви
відчували душевний спокій та рівновагу, були переконані у своїй
красі та унікальності. Якомога більше щастя, приємних вражень,
позитиву, миру та добра. І, звичайно, веселого та незабутнього
Нового 2018 року!
Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

НОВИЙ РІК ЖОВТОГО ЗЕМЛЯНОГО СОБАКИ
Безсумнівно, кожен із нас з нетерпінням чекає на Новий рік
та Різдво, а також на жаданий святковий відпочинок. Саме наступний рік – гарний привід почати нове життя, поставити перед
собою нові цілі, йти до їх досягнення, постійно вдосконалюючи
самого себе, наповнюватися новими ідеями та мріями. Я бажаю
усім чудово зустріти Новий рік й так само чудово його провести. Щоб зорієнтувати себе на продуктивний рік, правильно розставити пріоритети, пропоную ознайомитися з гороскопом. Що
ж він подарує нам?
Відомо, що новий рік пройде під заступництвом Жовтого
Земляного Собаки. Це буде спокійний час дипломатії та терпіння, сімейних цінностей і любові. У цілому, на нас чекає сприятливий в усіх сферах період.
Овен
Протягом усього року ви будете рухатися тільки вперед. Можливо, Овни захочуть відкрити власну
справу або розширити існуючий бізнес. Більшість ваших планів швидко здійсниться. В особистому житті
все спокійно, ви з партнерами будете разом займатися облаштуванням житла. Що стосується здоров’я – стежте за
способом життя, піклуйтеся про себе.
Телець
Для Тельців це буде дуже вдалий рік! Ви зможете розширити свій бізнес. Великі доходи будуть тільки в першій половині року, і вам варто дуже розумно
розпорядитися цими фінансами. В особистому житті пощастить одиноким Тельцям: вони зможуть вдало
одружитися. Зі здоров’ям у вас не буде жодних проблем, якщо ви
будете дотримуватися режиму і правильно харчуватися.
Близнюки
2018 рік для Близнюків буде дуже важливим в
кар’єрних і фінансових питаннях. У першій половині
року ви будете неймовірно працьовиті й продуктивні.
На вас чекають нові проекти, вдалі угоди і, відповідно,
гідна нагорода за виконану роботу. Є висока ймовірність піднятися по кар’єрних сходах. Гроші до вас надходитимуть
регулярно. У сердечних справах на Близнюків чекає новий роман, можливо, навіть службовий. У вас є всі шанси створити серйозні й тривалі стосунки. Ведіть здоровий спосіб життя і балуйте
себе масажем, лазнею, косметичними процедурами.
Рак
Протягом усього року Раків буде супроводжувати відчуття свободи. Перед вами відкриється безліч
можливостей як на роботі, так і в коханні. У кар’єрі
ви зможете проявити всі свої таланти і зайняти бажану посаду. На вас чекають вигідні угоди і вдале завершення минулих проектів. З фінансами особливих проблем не
передбачається, особливо прибутковою буде перша половина
року. У 2018 році ваше здоров’я не підведе: ви будете відмінно
себе почувати і добре виглядати.
Лев
У новому році Леви будуть у центрі уваги! Ваша
кар’єра розвиватиметься успішно, ви зможете справити чудове враження на партнерів і привернути їх до
себе. Можливо, Леви навіть відкриють особисту справу
в 2018 році. Представники цього знака зможуть створити нові романтичні відносини з вдалим продовженням. Щодо
здоров’я, то вам потрібно берегти себе і уникати перенапруги.

Діва
У новому році Діва досягне успіху як в професійному, так і в особистому житті. Ви зможете реалізувати свій потенціал і просунутися по кар’єрних
сходах. У стосунках ви повинні бути максимально
спокійними і мудрими, не дозволяйте ревнощам
взяти верх. Відмовтеся від шкідливих звичок, займайтеся спортом – тоді ви зможете уникнути проблем із серцево-судинною
системою.
Терези
На Терези чекає насичений рік, сприятливий
для реалізації всіх планів. Вам слід ретельно планувати всі справи, тоді ви просунетеся далеко вперед
і отримаєте гідний прибуток. Творчі Терези зможуть
отримати надзвичайну популярність. На любовному фронті вам відповідатимуть взаємністю. Ваш імунітет буде
міцним у 2018 році, але все ж таки не завадять активні заняття
спортом.
Скорпіон
У 2018 році зірки рекомендують Скорпіонам уникати негативних емоцій і спрямовувати енергію на вирішення реальних, а не надуманих проблем. На вас чекає кар’єрний злет, ви досягнете всіх цілей і реалізуєте
себе. Радимо не дратуватися і уникати перевтоми.
Стрілець
У 2018 році Стрільці поставлять собі занадто багато завдань, але щоб їх досягти, варто позбутися другорядних цілей. У справах вам треба бути терплячими
і все добре планувати. Навчіться розставляти пріоритети і добре подумайте перед прийняттям важливого
рішення. У цьому році зірки радять стежити за опорно-руховим
апаратом, це дозволить зберегти енергію.
Козеріг
Козероги відчують приплив сил і почнуть реалізовувати свої ідеї. Ваша розсудливість дозволить спрямувати енергію в потрібне русло. На роботі можливі
нові знайомства та відрядження. Чимало Козерогів
захочуть відсунути справи на другий план і поїдуть у
подорож. Жодних проблем в роботі не виникне, все вирішиться
легко. Ваше здоров’я буде відмінним, займайтеся бігом, фітнесом і будь-якими активними навантаженнями.
Водолій
У новому році у Водоліїв буде дуже багато перспективних ідей, але великих успіхів ви досягнете в
мистецтві та науці. Усі ваші проекти прекрасно втіляться в життя. Ви будете дуже легко закохуватися
в 2018 році і врешті-решт зможете зустріти потрібну
людину для створення тривалого і міцного союзу. Ваш імунітет
буде добре працювати.
Риби
Риби зможуть реалізувати свої плани, вибравши
найвигідніший спосіб дій. Якщо хочете в роботі просунутися вперед, то вам слід проявити хитрість. Також не звалюйте на себе дуже багато обов’язків – ви
швидко втомитеся. Відносини Риб будуть складатися
гармонійно. Для вас у цей період корисні фітнес і йога.
Àðèíà Òåðåùåíêî, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

10
УЧЕНЫЕ ХНМУ

ВОСПИТАННИК ХАРЬКОВСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ –
АВТОР ИЗОБРЕТЕНИЯ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
8 ноября 1905 г. на научной конференции врачей клинического военного госпиталя Военно-медицинской академии врач
Николай Сергеевич Коротков впервые сообщил об открытом им
звуковом методе измерения артериального давления. Открытие
его имело огромное значение для развития мировой медицины.
Его можно сопоставить с открытием английским ученым Александром Флемингом эры антибиотиков и обнаружением немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном Х-лучей. Вряд
ли есть другое научное открытие, которое бы повседневно и так
широко использовалось сегодня во врачебной практике, как звуковой метод измерения кровяного давления. Однако, несмотря
на всю значительность данного открытия, имя Н.С. Короткова
долгое время оставалось в забытьи.

Николай Сергеевич родился в 1874 г. в г. Курске в купеческой
семье. В 1893 г., окончив курскую мужскую гимназию, он поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского
университета.
Во время учебы в университете Н.С. Коротков проявил не
только прилежание, но и истинное рвение в освоении наук: на
первом экзамене, который именовался полулекарским, он получил отличные оценки по всем предметам: ботанике, зоологии,
неорганической химии, минералогии, анатомии и сравнительной
анатомии. Впоследствии Николай Сергеевич перевелся в Московский университет, где осенью 1898 г. успешно сдал экзамены
и получил степень лекаря с отличием. Его незаурядные способности и трудолюбие были замечены сотрудниками медицинского факультета, которые избрали его на должность сверхштатного ординатора хирургической клиники под руководством
профессора А.А. Боброва.
В 1900 г. Н.С. Коротков записался добровольцем в
санитарный отряд Красного Креста и отправился в Китай, где в
это время шло Восстание боксеров. Русские войска несли большие потери и на фронте требовались врачи. Сначала Николай
Сергеевич получил назначение в г. Благовещенск, где ему с другими хирургами пришлось самим оборудовать и подготовить лазарет к приему раненых. Однако вскоре Н.С. Коротков был переведен в Хабаровск, где помимо работы хирургом ему пришлось
также выполнять функции инфекциониста в связи с эпидемией
тифа, которая свирепствовала в русских войсках в Маньчжурии. В конце декабря 1900 г. эпидемия стихла и отряд, в котором
служил Н.С. Коротков, получил приказ вернуться в Европейскую
Россию.
За самоотверженный труд в оказании помощи больным и
раненым солдатам Николай Сергеевич был удостоен ордена
Святой Анны III степени и права ношения знака Красного Креста.
Во время русско-японской войны Н.С. Коротков снова отбыл
на Дальний Восток в Харбин (Маньчжурия) и служил старшим
хирургом Второго Святого Георгия отделения Красного Креста. Среди ранений довольно часто наблюдались повреждения
крупных артерий, питающих конечности, и, как их следствие,
аневризмы, диагностика и лечение которых были разработаны
недостаточно. В то время применяли исключительно перевязку поврежденной артерии, что часто приводило к ампутации поврежденной конечности. Именно это заставило Нико-

лая Сергеевича поставить перед собой цель – найти признаки,
руководствуясь которыми можно было бы еще до операции
определить, останется ли конечность цела или омертвеет после перевязки артерии. Тревожась за раненых, он многократно
выслушивал сосуды с помощью фонендоскопа и обнаружил в
них звуки, закономерно меняющиеся в определенной последовательности.

Он установил, что при снижении давления в манжете появляется первый звук, соответствующий систолическому (максимальному) давлению, момент же исчезновения звуков соответствует диастолическому (минимальному) давлению, ибо
давление крови в артериях ритмически пульсирует в такт работе
сердца.
Короткое сообщение, помещенное в «Известиях Императорской Военно-медицинской академии» в 1905 г., в котором был
представлен разработанный Н.С. Коротковым звуковой метод
измерения артериального давления, принесло ему мировую известность, но не жизненное благополучие.
В конце 1905 г. Николай Сергеевич заболел туберкулезом,
его поместили на лечение в клинику Военно-медицинской академии. Когда же состояние здоровья Н.С. Короткова улучшилось, работы в Петербурге для него уже не оказалось, и он уехал
в Сибирь на Витимские рудники, где пять лет выполнял исследования, изучая эффективность артериальных коллатералей.
В 1910 г. по итогам исследований защитил диссертацию на звание доктора медицины «Опыт определения силы артериальных
коллатералей», которую официальные оппоненты В.А. Оппель,
С.П. Федоров и приват-доцент Н.Н. Петров во время защиты
признали выдающейся.

После защиты диссертации Николай Сергеевич снова уехал
в Сибирь, работал хирургом и терапевтом на золотых приисках в
Ленске. В 1914 г. он вернулся в Петербург, где служил последовательно старшим врачом Петербургской клинической больницы
им. Петра Великого, хирургом в «Благотворительном доме для
раненых солдат» и главным врачом Мечниковской больницы.
Умер Николай Сергеевич Коротков 14 марта 1920 г. от туберкулеза, похоронен на Богословском кладбище в СанктПетербурге.
Долгое время замалчивалось имя этого прекрасного врача и
гуманиста, лишь в конце века ученые Военно-медицинской академии стали искать сведения о его жизни и деятельности. Харьков по праву может гордиться тем, что дал путевку в профессию
этому замечательному человеку и выдающемуся доктору.

Åëåíà Ñåìåíåíêî,
õðàíèòåëü ôîíäîâ ìóçåÿ èñòîðèè
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СТАРОГО ПРОФЕССОРА
Уходящий год был годом 190-летия удивительного человека,
замечательного врача, прекрасного педагога, хирурга, заслуженного профессора Харьковского университета Вильгельма
Федоровича Грубе (1827–1898).
Казеннокоштный выпускник Дерптского университета, он
почти 40 лет своей жизни отдал Харькову. Здесь с 1859 года
В.Ф. Грубе лечил больных,
занимался научными исследованиями,
учил
и
воспитывал студентов-медиков, создал Харьковское
медицинское общество, которое под его руководством
внесло огромный вклад в
развитие медицины города. В конце ХІХ века всеми
четырьмя хирургическими
кафедрами, которые тогда
существовали в Харьковском университете, руководили ученики Вильгельма
Федоровича. О нем много
написано, сказано. Мы же
предлагаем вспомнить его
слова, прозвучавшие когда-то на лекциях, в беседах, в актовых
речах. Бережно сохраненные учениками, они стали педагогическим завещанием старого профессора не только студентам, но и
молодым преподавателям.
«Читайте много, но переваривайте прочитанное, ибо ученые
с нагроможденными фактами, не прошедшими через горнило
их собственного сознания, похожи на животных, навьюченных
книгами».

«Хирургический инструмент – это обоюдоострое оружие,
способное столько же помочь в умелых, сколько навредить в
неопытных руках».
«Нет удовольствия, нет наслаждения в жизни без труда, и
даже самое счастье сопряжено с трудом».
«Только в клинике начинает образовываться будущий врач,
потому что только в ней он начинает учиться, как прилагать
приобретенные знания к делу и каким образом врач своими
специальными сведениями может выполнять прямое свое назначение: сохранять здоровье, облегчать страдания или излечивать больной организм».
Большая роль в этом принадлежит клиническому преподавателю, утверждал Грубе, «который, осознавая свое назначение,
должен с собой принести прилежание и постоянную деятельность, чтобы тем возбудить подражание. Он должен заниматься
своим предметом с любовью к самой науке и тщательно заботиться развить в своих слушателях ясное знание и исполнение».
«Врач всегда имеет самое большое общение с больными, он
лучше других понимает страдания больного, скорее всех угадает
умоляющий взор устремленных на него очей страдальца, он живет жизнью больного и думает его мыслями. Пусть же он не ограничивает своей помощи при содействии своего холодного знания, но уделяет ему также и толику от своего теплого сердца».
«Желающие быть врачами, не забудьте, что в вас лежит начало всего лучшего, но только работа, усиленная работа может
дать каждому из вас когда-нибудь возможность пользоваться
теми плодами, которые ставятся в виду медицинской практикой. В клинике, у кровати страждущих, наблюдайте спокойно и с
присутствием духа, учитесь облегчать или удалять болезнь; учитесь спасать, где спасение возможно, и не забывайте никогда
высокого назначения той науки, которой вы предались!».
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ Æ.Í. Ïåðöåâà

ЗАПОБІГТИ, ДОПОМОГТИ, ВРЯТУВАТИ

Правила поведінки
під час ожеледиці та на льоду
Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті
льодом, крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає небезпеки травмувань.
Не прогулюйтеся біля самого краю проїжджої частини дороги. Це завжди небезпечно, а на слизьких дорогах особливо.
Можна впасти та потрапити на дорогу, автомобіль може виїхати
на тротуар.
Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду
та в ожеледицю, адже через такі складні погодні умови значно
збільшується гальмівний шлях автомобілів, і падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести в кращому разі до каліцтва, в найгіршому – до загибелі людини.
Що робити, якщо падіння уникнути не вдалося? У такому разі
зверніть увагу на своє самопочуття. Якщо через деякий час ви
відчули біль у голові, в суглобах, нудоту, побачили, що утворилися пухлини – терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можливе виникнення ускладнень з неприємними наслідками.
Нестійкі погодні умови – відлига вдень і заморозки вночі –
сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд
(особливо старих будинків з похилим дахом), що виступають на
архітектурних частинах будинків та великих деревах. Тому під час
пересування містом у період танення льоду слід бути особливо
уважним, проходячи повз будинки чи біля високих дерев: спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових
наростів. За можливістю необхідно триматися на безпечній відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний
маршрут руху. У жодному разі не заходити за спеціальні огорожі
поблизу будинків чи дерев.

Правила поведінки
на льоду, на водоймах взимку
У морозну погоду водойми поступово вкриваються першою,
ще тонкою та ненадійною кригою. Вона завжди небезпечна, а до
того ж зрадлива: без шуму та тріску крига раптово провалюється
під ногами. Особливо слабкою вона буває в заростях прибережного очерету, адже тут вона цілком пронизана стеблами рослин.

Небезпечним для пересування є також матовий білий лід з жовтуватим відтінком.
У жодному разі не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги, для цього треба обов’язково використовувати палицю. Не можна стрибати та бігати по льоду,
збиратися великими групами на одному місці. На початку зими
небезпечною є
середина водоймища, а наприкінці холодного
сезону – прибережні ділянки.
Якщо ж ви
все-таки опинилися у крижаній
воді, а поряд нікого немає, розставте широко
руки та намагайтеся
утримуватися на поверхні. Енергійні рухи під час перебування у воді
сприяють швидкому охолодженню. Тому треба без різких рухів
виповзти на міцний лід у бік, звідкіля прийшли, та повзти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду.
Надаючи допомогу людині, що провалилася під лід, в жодному разі не підходьте до неї стоячи: потрібно наближатися лежачи,
розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або
інші предмети, які є під руками. Лежачи на одному з таких предметів, закріплених мотузкою на березі або на твердому льоду,
особа, яка надає допомогу, має наблизитися до потерпілого на
відстань, що дозволить подати мотузку, пояс чи багор. Коли поруч немає нічого, то 2–3 людини лягають на лід і ланцюжком просуваються до постраждалого, утримуючи один одного за ноги, а
перший подає жертві ремінь або шарф.
У разі, якщо ви раптом стали свідком нещасного випадку,
треба телефонувати до служби порятунку «101».

Ñåðã³é Áóñëîâñüêèé, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³ ÕÍÌÓ,
Ïåòðî Áîäíèê, ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ êóðñ³â ÖÇ ì. Õàðêîâà
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«МЕНІ ЩОСЬ ТОСКНО СЕРЦЕ ТИСНЕ…»
Хмари над лісом пливуть в далину,
Вітер свистить свою пісню сумну.
Чую в тій бучі забуті слова,
Часу далекого мла вікова…
Сьогодні далеко не кожен назве ім’я автора цих рядків. На
жаль… Адже вірші цього поета стали початком українського футуризму, розширили тематику української лірики урбаністичними мотивами, показали сміливі експерименти з формою вірша
тощо. 31 грудня виповнюється 125 років від дня народження Михайля Семенка.
Михайло
Васильович
Семенко (це справжнє ім’я
поета) народився в селі Кибинці (нині Миргородський
район Полтавської області)
у родині волосного писаря
(пізніше – писаря земської
управи в м. Хорол).
Члени Михайлової родини були людьми творчими. Його мати, як і більшість
жінок тих часів, здобула
лише початкову освіту в
церковноприходській школі, що не завадило їй написати низку повістей, опублікованих під її дівочим
прізвищем – Марія Проскурівна. Її творчі здібності передалися й дітям. Один із братів, Василь, став художником,
разом із Михайлем брав участь у футуристичному русі в Україні,
але, на жаль, загинув на самому початку Першої світової війни.
Брат і сестра Михайля, Олександр та Олександра, у дитинстві
писали вірші й виявляли яскраві здібності, але ще зовсім юними
померли внаслідок туберкульозу. І все ж таки найвідомішим став
саме Михайль, якому мати ще в дитинстві прищепила любов до
літератури.
Цікаво, що майбутній поет спочатку планував пов’язати своє
життя з… медициною! Навіть навчався певний час (з 1911 по
1913 р.) у Петербурзькому психоневрологічному інституті. По закінченні дворічних загальноосвітніх курсів Михайль стає студентом природознавчо-історичного відділення педагогічного
факультету. Саме відтоді й починається його творчий шлях.
До першої збірки Михайля Семенка, що вийшла в
1913 р. під назвою «Prelude»,
увійшли традиційні романси,
у яких автор майже не виявив
своєї творчої індивідуальності. Ці перші поетичні твори імпонували модерністам, проте
не задовольняли самого автора, який назвав їх лише пробою пера й звернувся до футуризму під впливом нових
течій російської літератури.
До творчих зацікавлень Семенка належав також імпресіонізм (цикли «Крапки і плями»,
«Осіння рана», «П'єро кохає»), що й спонукало автора до модернізації традиційної лірики.
Досить швидко Семенко отримує визнання серед поціновувачів сучасної йому поезії, але водночас стає доволі неоднозначною фігурою в українській літературі. Збірками «Дерзання»
та «Кверо-футуризм» (1914 р.) автор проголошує оновлення національної лірики, яке пов'язує з авангардом. Більше того, він
робить кілька не зовсім етичних випадів проти «культу» Т.Г. Шевченка і національних традицій в українській літературі. Не дивно,
що реакцією на це стала низка нищівних критичних статей з боку
представників більшості літературних течій. Твори Семенка назвали надто далекими або взагалі відчуженими від національних
традицій.

Того ж 1914 р. Семенко переїжджає до Києва, а згодом намагається виїхати до Америки, проте затримується у Владивостоці.
Там він певний час служить телеграфістом, а також стає членом
підпільної групи РСДРП(б).
Із поверненням до Києва наприкінці 1917 р. Семенко бере активну участь у суспільному й літературному житті України: створює футуристичний рух у мистецтві, видає кілька журналів: «Універсальний журнал» (1918 р.), «Фламінго» (1919 р.), «Альманах
трьох» (1920 р.) тощо. У цих виданнях пізніше дебютували М. Бажан, Ю. Яновський, Р. Лісовський та багато інших.
Наприкінці 1920-х років радянський уряд почав утискати
творчу свободу Семенка, змушуючи його виконувати замовлення
на соціальну тематику. Футуризм тоді вже вичерпав себе як літературний напрямок і майже зник. Більшість поетичних прийомів,
які часто використовував Семенко, тепер суперечили ідеологічним принципам. В умовах такого політичного утиску Михайль Семенко відходить від літературного процесу.
Разом із занепадом футуризму популярність Семенка поступово знижується, проте не зникає зовсім. Цікавий, хоч і маловідомий факт: багато творів Семенка було покладено на музику. Згадаймо хоч його вірші «Гра», «Тіні забуті», «Сьогодні», «Гімни святій
Терезі» «Місто» і багато інших.
І ще один цікавий факт, який стосується вже особистого життя поета. Не кожен сьогодні знає, що другою дружиною Семенка була відома українська актриса Наталія Ужвій, до блискучого
репертуару якої входили театральні ролі тьоті Моті («Мина Мазайло» М. Куліша, 1929 р.), Беатріче («Багато галасу даремно»
В. Шекспіра, 1940 р.), а також кіноролі Анни («Украдене щастя»
І. Франка, 1952 р.), Марії («Земля» О. Кобилянської, 1954 р.) та ін.
Від цього шлюбу народився син Михайло, який, як і батько, виявляв поетичний дар і писав вірші. Крім того, у Михайля Семенка були діти від першого шлюбу: син Ростислав і донька Ірина.
Шлюб із Ужвій розпався в 1936 р., за рік до смерті поета.
Доля поета склалася так само трагічно, як і доля інших представників сумнозвісного розстріляного відродження. 23 квітня
1937 р. у Києві відбувся творчий вечір Семенка. Сам поет мешкав
у Харкові (як і більшість представників тодішньої творчої інтелігенції, що переїхала до нашого міста за часів його побутування
столицею), але часто бував і в Києві. Тому представники влади
підготували два ордери на його арешт. Семенка звинуватили
в «активній контрреволюційній діяльності», зокрема, в участі в
Українській фашистській націоналістичній терористичній організації, якої насправді ніколи не існувало, а також у підготовці замаху на С.В. Косіора під час травневої демонстрації. Поет, тоді вже
виснажений морально й фізично, під диктовку написав зізнання
в усіх висунутих обвинуваченнях. А 23 жовтня 1937 р. пролунав
вирок – розстріл, який було виконано наступного дня. Михайля
Семенка разом з іншими українськими письменниками стратили
в одній з київських в’язниць і поховали в братській могилі в Биківнянському лісі. За іронією долі посмертно поета було реабілітовано тією ж комуністичною владою, яка свого часу спочатку зломила його морально, а потім знищила фізично.
І замість післямови… Останньою справою Семенка стала незакінчена поема «Німеччина», яка викликала щире захоплення в
Максима Рильського. Деякі філософські роздуми з неї після несправедливої страти їх автора звучать якось по-особливому. Читаючи їх, розумієш усю справедливість думок про безмежність
життя, пам'ять поколінь, вічність людської душі…
– Неважно лежать в домовині... Але, –
сказав поет обережно, –
ось я ж помер – і нічого живу,
По суті, життя безмежне.
– Розтанули в космосі «я» й «не я»,
бо все ж на світі існує.
Це листя зелене й душа моя
в віках одне одного чують.

Àíàñòàñ³ÿ Íåñòåðåíêî,
âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
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ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

СВЯТО МУЖНІХ ТА ХОРОБРИХ
Протягом ось уже 24 років щорічно 6 грудня наша країна
відзначає День Збройних сил України – національне військове свято. Цей день був заснований Верховною Радою України в
1993 р. після здобуття державою незалежності та приурочений
до дня прийняття Закону «Про Збройні сили України» 6 грудня
1991 року.

Збройні сили України – це військове формування, на яке
відповідно до Конституції України покладаються оборона держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Ці формування забезпечують стримування збройної
агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального

ДЕНЬ БЛАГОДІЙНИЦТВА

моря України. Це свято на честь тих, хто зараз захищає нашу
країну від ворогів, піклується про безпеку і зміцнення обороноздатності України. День Збройних сил – свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу яких наша країна в такий нелегкий час й досі залишається суверенною незалежною
державою.
Як правило, 6 грудня, у День Збройних сил України, на загальнонаціональному рівні Президент України звертається до
всіх військовослужбовців, вітаючи у своїх промовах військових,
вручає їм ордени за вірність Вітчизні, мужність і героїзм. Також у
День ЗСУ покладають квіти та вінки до могили Невідомого солдата й меморіалів військової слави. Крім того, в останнє десятиріччя вже традиційно проходить спільний молебень у храмах.
Доблесть і честь солдатів й офіцерів – в цьому справжня сила
будь-якої армії, і українські військовослужбовці зберегли все це й
примножили. Український воїн – надійний захисник, відданий патріот, для якого честь, свобода і незалежність далеко не порожній
звук. У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших
славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів
і офіцерів, генералів і адміралів, бажаємо їм міцного фізичного
здоров'я, успіхів у бойовій і тактичній підготовці, надійних тилів,
любові і всіх благ!

Ãàä³ðîâà Òóð÷àí Ðàô³ã êèçè,
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

НАВЧАЄМОСЯ ГРАЮЧИСЬ

ПОДІЛИСЯ СВОЄЮ ДОБРОТОЮ!

«МАФІЯ» В СТІНАХ ВИШУ

День благодійності відзначають щорічно у другу неділю грудня. Це свято встановлено у нашій державі згідно з Указом Президента України «Про День благодійництва», а його мета – утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку
благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських
організацій.

4 грудня у головному корпусі ХНМУ на кафедрі суспільних
наук за ініціативою Студентського самоврядування вже вдруге
відбулася гра «Мафія».

Що ж таке благодійність? Це поняття включає в себе багато
аспектів: меценатство, спонсорство, добровільні пожертвування, соціальне інвестування.
Виходячи з цього, можна визначити наступні форми благодійності: передача одягу, грошей, майна, їжі та інших ресурсів людям, які цього потребують; фінансування науки, культури,
медичної діяльності для вирішення соціально значущих питань;
безкорисливе надання послуг та виконання робіт, створення оптимальних умов для колективної благодійності (те, що роблять «зірки», популяризуючи конкретні напрямки безоплатної
допомоги).
Благодійністю можуть займатись як приватні особи, так і організації або благодійні фонди.
У наші дні цією справою активно займаються й на державному рівні. Лідери у сфері бізнесу також все більше беруть участь у
благодійних заходах, допомагають ближнім.
Підтримати людину у важкій ситуації може кожен з нас. Людяність – це одна з кращих морально-етичних якостей, заслуговує
на всіляку повагу. Будьте доброзичливими до людей і світу!
А ви вже вирішили, як саме творитимете добро?

²ðèíà Íå÷èïîðóê,
I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Велися палкі дискусії з розкриття Мафії, підозри сипалися
на кожного присутнього і було багато аргументів, чому саме ти –
мафія, а не інший. Студенти мали змогу продемонструвати свою
приголомшливу дедукцію, спритність та хитрощі, у когось виходило краще, в інших – гірше. Проте, чим довше тривала гра, тим
краще вдавалося суперникам заводити один одного у глухий кут.
Захопленню гравців не було меж, коли їх методи спрацьовували.

Метою проведення даного заходу стало бажання відволікти
студентів від тяжкого навчання і надати змогу відпочити мозком
та душею в оточенні приємної компанії.

Êñåí³ÿ Ìóíã³ºâà, ãîëîâà ìåä³à-ñåêòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

14
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЗМІЦНЕННЯ ДРУЖБИ
МІЖ СТУДЕНТАМИ З РІЗНИХ КРАЇН
30 листопада відбувся ХІІІ Міжнародний фестиваль іноземних студентів і громадян.

Захід пройшов за ініціативи Харківської міської громадської
організації іноземних студентів і громадян спільно із земляцтвами іноземних студентів за підтримки Департаменту науки і освіти
ХОДА. Фестиваль проводиться щорічно і вже став доброю традицією, заходом, що надає можливість представникам різних країн
представляти свою культуру та знайомитися із культурними надбаннями інших.
У фестивалі взяли участь й іноземні студенти Харківського
національного медичного університету, які виконали запальний
індійський танок. Честь виступити з привітальним словом від іме-

ні всіх іноземних студентів була надана студенту V курсу VІ факультету з підготовки іноземних студентів Султану Мухаммаду.
Він відзначив, що Харків є студентським містом, а такі фестивалі
сприяють зміцненню дружби між студентами з різних країн, що
навчаються в харківських вишах.

Серед студентів, що були нагороджені дипломами за відмінне навчання та активну участь у міжнародному студентському житті, були й представники ХНМУ, а саме Вячеслав
Гальперін (V факультет з підготовки іноземних студентів), Пуджа Прахарадж (VI факультет з підготовки іноземних студентів) та Джозеф Реджой (VII факультет з підготовки іноземних
студентів).

ВІТАЄМО!

ПЕРЕМОЖЦІВ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
«ЛІРА ГІППОКРАТА – 2017»

ПЕРЕМОЖЦІВ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
«НАТХНЕННЯ – 2017»

10 грудня у м. Києві відбувся щорічний Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв студентів-медиків та лікувальних установ «Ліра Гіппократа – 2017».

З 16 по 24 листопада за ініціативою Обласного комітету
Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я відбувся галузевий фестиваль-конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Натхнення – 2017». Захід пройшов в Обласному організаційно-методичному центрі культури та
мистецтва.

У конкурсі взяли участь творчі колективи медичних університетів з Полтави, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя та Києва.
Представники Харківського національного медичного університету продемонстрували гідний рівень виступів за жанрами вокалу, хореографії та інструментального виконання.
За результатами конкурсу перші місця посіли Ксенія Посох, Олександр Щербаков у номінації «Бальна хореографія»
та Владислав Чубук у номінації «Інструментальне виконання». Другими стали Єгор Полупан, Ілона Крючкова у номінації
«Соло-вокал» та Марія Бєлоусова і Руслан Блудов у номінації
«Вокальний дует».

Конкурс мав на меті стимулювати творчу активність спілчан,
участь аматорів образотворчого мистецтва в громадському житті
галузі, а також залучити громадську оцінку творчості аматорів образотворчого мистецтва.
Переможцями від ХНМУ стали:
у номінації «Декоративна композиція» – провідний економіст Тетяна Золотарьова;
у номінації «Ікони» – керівник служби інтелектуальної власності Анна Голданська;
у номінації «Збережемо природу» – ст. інспектор наукового
відділу Вікторія Дейнеко.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ

КОЛИ НАРОДЖУЄТЬСЯ РАДІСТЬ…
12 грудня в актовому залі ХНМУ відбувся святковий концерт з нагоди 10-річного ювілею ансамблю народного танцю
«Радість».
Глядачі мали нагоду ознайомитися з історією становлення
колективу, а також насолоджуватися видовищним заходом, зокрема, іспанською «Кармен», єгипетською «Клеопатрою», індійським «Девадасі», грузинською та вірменською танцювальними
композиціями, запальним «Рок-н-ролом», ліричним японським

танком «Квітуча сакура», а також традиційними українськими народними танцями.
Учасники ансамблю були нагороджені пам'ятними дипломами за плідну художню діяльність у складі колективу. Бажаємо
учасникам ансамблю народного танцю «Радість» та його керівнику Маргариті Мироновій натхнення й нових перемог на творчій ниві!

Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ – СВЯТО ЛЮБОВI ТА СПIВЧУТТЯ
19 грудня співробітники кафедри пропедевтики педіатрії № 2
взяли участь у святкуванні Дня святого Миколая-чудотворця,
який відбувся за підтримки адміністрації КЗОЗ ОДКЛ№ 1 (головний лікар – Оксана Піонтковська). Свято прийшло до хворих дітей із подарунками та усмішками. Це допомогло їм легше пережити проблеми, пов’язані з хворобою.
Складовою педагогічного
процесу на кафедрах
педіатричного профілю нашого вишу
традиційно є не
тільки навчання педіатрії, але й виховання «людських»
якостей – здатності до співчуття, любові до ближнього,
правильного світогляду. Перше заняття з клінічної дисципліни завжди присвячено
питанням етики, ці ж питання обговорюються кожного разу, коли

студент із викладачем йде до ліжка
хворого.
Тож не дивно, що майбутні лікарі V
факультету з підготовки іноземних студентів з різних країн світу (Конго, Йорданії, Таджикистану, Індії та ін.) у День
святого Миколая змогли познайомитися та доторкнутися до традицій української культури. За власним бажанням
вони придбали ліки, памперси та подарували їх малюкам. Іноземні студенти із задоволенням вивчили, що слово
«добро» в українській мові має кілька
значень: це і матеріальний добробут, і
благородні людські вчинки.
На жаль, в наш час дуже важко достукатися до сердець оточуючих нас людей. Добро ми можемо творити і чуйним словом, і
ласкавою посмішкою, і навіть привітним поглядом. Для цього не
потрібно майже жодних зусиль, проте оточуючий світ обов’язково
стане кращим та добрішим.
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У грудні ювілей святкують: доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Аліна Борисівна Андруша, асистент кафедри хірургії № 1 Микола Миколайович Голобородько, прибиральник службових приміщень корпусу «Б» господарського відділу Ірина Миколаївна Головахіна, прибиральник службових приміщень головного учбового корпусу господарчого відділу Світлана Володимирівна Дерев`янко, лаборант кафедри офтальмології
Алла Вікторівна Крилова, асистент кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Микола Віталійович Лизогуб, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Наталія Миколаївна Мартиненко, заступник директора ННІ ЯО ХНМУ Дмитро Павлович Перцев, професор кафедри акушерства,
гінекології та дитячої гінекології Оксана Володимирівна Піонтковська, бухгалтер бухгалтерії Валентина Григорівна
Резніченко, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Марина Ігорівна Ситковська, викладач кафедри
мовної підготовки іноземних громадян Ольга Володимирівна Ткаченко, прибиральник службових приміщень головного
учбового корпусу господарчого відділу Ганна Федорівна Цьома, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 Олександр
Олександрович Янкевич.
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