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Шановні колеги!

Щиро вітаю вас із річницею Перемоги над нацизмом в Європі,
Днем пам'яті й примирення.
Ось уже 72 роки в цей день ми вшановуємо тих, хто відстояв свободу та
незалежність нашої країни, боротьба
за яку триває і сьогодні. У наших серцях
живе вічна пам'ять про героїв, які віддали своє життя за перемогу над нацизмом, утвердження добра й справедливості. За свободу Вітчизни воювали
сильні духом, справжні патріоти країни.
Їх уроки мужності, працьовитості є для
нас прикладом і об'єднують у добрих
справах, творчій праці та навчанні.
Друга світова війна стала серйозним випробуванням і для нашого вишу:
молоді викладачі, студенти та співробітники пішли на фронт добровольцями, багато з них не повернулися додому. Харківський медичний інститут
був евакуйований, проте навіть у таких
умовах не припинялася підготовка медичних кадрів, так необхідних у воєнний час.
Ми висловлюємо глибоку повагу
й вдячність ветеранам війни, які своїм
військовим подвигом забезпечили наш
сьогоднішній день у незалежній Україні.
Приклад життя справжніх патріотів надихає нас і сьогодні, коли ми відстоюємо свободу та єдність країни. Пам'ять
про безпримірну мужність тих, хто наближав переможний день, назавжди
залишиться в наших серцях.
Дорогі друзі! Бажаю кожному з вас
здоров'я, благополуччя, натхненної
праці та творчих успіхів в університеті,
що буде гідним внеском у зміцнення і
процвітання нашої держави.

Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó

АКТУАЛЬНО

«ЗміниТИ»!

4 квітня в Харківському національному медичному університеті відбулася зустріч заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського та експертів медичної групи Реанімаційного пакету реформ (РПР) зі студентською спільнотою вишу.
Цей захід проходив у рамках Всеукраїнського туру «ЗміниТИ», що проводиться спільно з громадською організацією «Центр UA» з експертами РПР та МОЗ України. Головна
мета туру – зібрати пропозиції представників найактивніших спільнот місцевих громад
для розробки системних змін у нашій країні. На думку організаторів заходу, взаємодія заради змін допоможе зрозуміти й сформулювати очікування громадян щодо змін у країні,
знайти однодумців і згуртуватися навколо спільних позицій,
а також співпрацювати один з одним та владою, вимагаючи
врахування спільних інтересів.
Зустріч складалася з двох частин: невеликої лекції від
експертів проекту та дискусії зі студентством у форматі запитання-відповіді. Експерт із медичної реформи РПР Олександр Ябчанка ознайомив присутніх з основними напрямками реформи системи охорони здоров’я. Зокрема, він
зазначив: «Держава відходить від обіцянки всього й безкоштовно та переходить до конкретного об’єму медичних послуг. Це перший принцип. Другий принцип – держава не
фінансує всіх більш-менш рівно, через що, зазвичай, всі
більш-менш бідні. Сьогодні пропонується, що держава переходить до конкретики: куди громадянин звернувся, туди йдуть гроші, тобто гроші йдуть
за пацієнтом – цей принцип працює у всьому цивілізованому світі».
Жвава дискусія відбувалася з багатьох питань щодо майбутнього лікарів, студентів
та медичної галузі в цілому. Зокрема, пан заступник Міністра зазначив, що «…Міністерство створює правила, щоб за цими правилами потім медична й пацієнтська спільноти співіснували. Наша мета – зробити так,
щоб ті гроші, які платите ви і будь-які інші
платники податків, потім повернулися до
вас, а не осіли десь. Ми повинні створити
ці правила, а ви – за ними жити».
Протягом дискусії, що відбувалася у
досить неформальній атмосфері, студенти
активно долучилися до обговорення, висловлювали питання, що хвилюють майбутніх медиків, і отримали відверті відповіді на
них. Експерти проекту відзначили, що проблеми, які були обговорені, не є унікальними
лише для нашого міста та області: ті ж самі питання актуальні для медичної спільноти й інших регіонів країни. У цьому представники громадської організації переконалися під час
свого туру Україною, у рамках якого відбулася й ця зустріч. Вони розповіли, що найбільш
нагальними питаннями є наступні: де працювати в якісних умовах, можливість отримати
гарні умови житла та гідну зарплатню, забезпечення транспортом задля можливості вчасно виїжджати на виклики до пацієнтів, особливо якщо мова йде про роботу «в глибинці».
За словами гостей, всі ці питання та побажання, озвучені в ході таких зустрічей,
обов’язково враховуватимуться в концепції реформування галузі охорони здоров’я. Крім
того, пан заступник Міністра наприкінці розмови зазначив, що в майбутньому планується
зробити електронну систему розподілу випускників. Вона передбачатиме спільний загальноукраїнський рейтинг студентів медичних вишів, завдяки чому найкращі з них зможуть обирати та отримувати найліпші посади та пропозиції на ринку праці.

ДОВІДКА
Громадську організацію Центр спільних дій (Центр UA, United Actions) було засновано у 2009 році, аби просувати європейські реформи, адвокатувати прозорість
та підзвітність влади, а також сприяти підвищенню якості політики. Місія Центру UA –
творити відкрите суспільство через спільні дії громадян. ГО «Центр UA» працює за
цим алгоритмом за чотирма напрямками: доступ до політики, реформа системи
охорони здоров’я, контроль за використанням публічних фінансів та доступ громадян до прийняття рішень на місцевому рівні. Щоб залучити до публічних консультацій представників зацікавлених сторін у регіонах, експерти організації вирушили у
Всеукраїнський тур «ЗміниТИ». Харківщина стала десятим регіоном у низці зустрічей
із місцевими громадами України.
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КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

МАЙБУТНІ НАУКОВЦІ
ЗМІНЯТЬ СВІТ НА КРАЩЕ
30 березня на базі Харківського національного медичного
університету відбувся ІІ етап цьогорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з клінічної та фундаментальної
медицини, стоматології й фармакології.
Учасників конференції привітав
проректор з наукової роботи Валерій
М’ясоєдов. «Нам
дуже приємно вже
втретє вітати найкращих студентівучасників Всеукраїнського конкурсу
наукових робіт. Той
факт, що ви берете участь у цьому
заході, – вже перемога. У вас є можливість відчути себе справжніми науковцями й у ваших силах змінювати світ. Сьогодні кожний із вас може
проявити себе на найвищому рівні, а ми вам у цьому допоможемо», – зазначив Валерій Васильович. Він також подякував авторам найкращих робіт і їх науковим керівникам та побажав успішних виступів і перемог.
У підсумковій науково-практичній конференції взяли участь
представники 8 вищих навчальних закладів України. У програмі
конкурсу була заявлена 21 доповідь
виключно
англійською мовою, що
відповідало офіційним вимогам конкурсу. Таким чином
доповідачі
мали
змогу
продемонструвати не лише
високий рівень володіння
науковим
матеріалом і вміння
його докладно презентувати слухачам, а ще й знання та навички використання на
практиці іноземної мови.
Під час заходу майбутні лікарі довели, що гідні нагороди, тож
визначити найкращих учасників виявилося досить складним завданням. Проте у чесній і справжній конкурентній боротьбі переможцями стали:
І місце – Єлизавета Борисова, Вячеслав Вєдєнєєв (Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця);
ІІ місце – Катерина Колесник, Анна Гоменюк (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»), Анастасія Онікова, Тетяна Щолок
(Харківський національний
медичний
університет),
Наталія
Якимчук,
Іванна М’ястківська
(Одеський
національний медичний
університет);
ІІІ місце – Ліна
Бумейстер, Джімох
Олувасеун,
Уваквем Чіедозі Ннабуе (Сумський державний університет), Євген Фролов (Донецький національний
медичний університет), Чандарана Нірбхаї (Буковинський державний медичний університет), Віталій Сизоненко (Українська
медична стоматологічна академія).
Усі учасники були нагороджені дипломами, сертифікатами та
пам’ятними призами. Журі також визначило переможців у заохочувальних номінаціях, а саме: найкраща презентація, ораторська
майстерність, оригінальне рішення наукової проблеми.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ОСВІТА І КАР’ЄРА

НАШІ ЗДОБУТКИ
6–8 квітня в Києві відбулися щорічні міжнародні спеціалізовані виставки «Освіта за кордоном» та «Освіта та кар’єра – 2017».
Українську частину виставок
представили провідні державні
та недержавні вищі навчальні заклади, серед яких і Харківський
національний медичний університет. Наш виш традиційно продемонстрував свої здобутки та
отримав відзнаки: гран-прі «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ» та почесне звання «Лідер вищої освіти України».

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ПРОВІДНИКИ ІДЕЙ ЄВРОІНТЕГРНАЦІЇ
19–20 квітня в рамках Договору про співпрацю з Інститутом
болю у місті Мюнхен наш університет відвідав його директор доктор Вольфганг Бауермайстер, фахівець у галузі реабілітації, медицини болю та спортивної медицини.
Вольфганг Бауермайстер – всесвітньо визнаний першопроходець і автор нового й перспективного напрямку застосування
методики ударно-хвильової терапії триггерних точок (Triggerpoint
shockwave therapy – TST). Розробив нові методи діагностики та
лікування проблем, пов'язаних з фасціями та м'язами. У Німеччині він уперше застосував
еластографію
та ортопедичну ударно-хвильову терапію
в спорті та медицині
болю.
Доктор Бауермайстер має міцні зв’язки
з ХНМУ – це його четвертий візит до нашого вишу. Під час своїх
попередніх візитів до
університету фахівець
з Німеччини проводив
тренінг-курси та майстер-класи з еластографії для лікарів, брав участь у міжнародній
конференції «Спортивна травматологія і реабілітація», у симпозіумі «PainControl – мистецтво контролювати біль». Наразі проводяться спільні дослідження з Університетською клінікою ХНМУ.
19 квітня доктор Бауермайстер виступив перед студентами медичного університету з лекцією «Міофасціальний больовий синдром: складності в лікуванні гострого та
хронічного болю» та перед викладачами, аспірантами та інтернами з
презентацією «Міофасціальний больовий синдром: патофізіологія, діагностика та лікування».
20 квітня відбулася церемонія вручення доктору Вольфгангу
Бауермайстеру звання
«Почесний
професор
ХНМУ». На урочистому заході були присутні члени ректорату та вченої ради нашого
вишу, а почесну відзнаку й мантію доктору Бауермайстеру вручив проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов: «Я маю відзначити, що питання інтеграції нашої країни до європейського й
світового простору, у тому числі освітнього та наукового, наразі
складається і з таких заходів, на яких ми відзначаємо людей, що
тепло ставляться до України, Харкова, Харківського національного медичного університету і стають своєрідними провідниками
ідей євроінтеграції. Тому я хочу з почуттям великого задоволення виконати доручену місію і приступити до процедури вручення
всіх регалій і нагород, які належать почесному професору ХНМУ».

Âàëåíòèíà Ôåäîðîâà,
ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ’Я»
20–21 квітня в Харківському національному медичному університеті відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я», мета якої – міждисциплінарний
аналіз проблем гендерної рівності, екології та здоров’я в контексті гендерної медицини, інтеграція зусиль учених та громадськості в розробці нових підходів до їх розв’язання.

Ідея заходу під такою назвою зародилася у нашому виші ще
10 років тому, тож її проведення вже стало доброю традицією як
для вітчизняних науковців, так і для фахівців з інших країн. Цього
року для участі в конференції до Харкова з’їхалися представники наукових та навчальних кіл України, Польщі, Німеччини тощо.
Привітати учасників заходу прийшли представники регіональної
влади, зокрема, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, яка у своєму
вступному слові акцентувала увагу на важливості питань, що розглядатимуться на конференції. Як
соціолог Світлана Олександрівна
проаналізувала тенденції впровадження програми гендерної рівності не лише в Харкові, а й в країні
в цілому. Вона закликала молодь
приділяти увагу взаємозумовленості гендерної та екологічної проблем. Цю думку продовжив у своєму виступі й проректор з наукової
роботи ХНМУ Валерій М’ясоєдов,
який навіть розпочав своє вітання не звичайним чином, а, за його
словами, «з біологічного посилу»: «Хоча при народженні співвідношення статей не дорівнює 50 на 50, все ж таки у середньому ця
цифра є саме такою. Тож, якби це співвідношення тривало протягом усього періоду життя людей, то, мабуть, не було б проблем,
про які ми сьогодні говоритимемо. Чому? Тому що навіть дивлячись на присутню тут аудиторію, я нарахував 17–18 чоловіків та
40 жінок. Це вже свідчить про різницю потенціалів, які на біологічному, соціальному, політичному та державному рівні змушують
працювати і чоловіків, і жінок».

Валерій Васильович подякував ініціативній групі, зокрема,
Катерині Карпенко, її колегам і всім співорганізаторам заходу за
ідею створення такої конференції. Адже, на його думку, сьогодні
гендерні аспекти дуже важливі, їх мають вивчати не лише вузькі
спеціалісти, а й враховувати у своїй діяльності сімейні лікарі, хірурги, терапевти та фахівці інших медичних спеціальностей. Для
цього в наукових та навчальних закладах створюються гендерні студії та гендерні центри. «Саме такий центр існує й в ХНМУ, а

його діяльність відображає актуальність аспектів конференції, що
присвячена питанням, реалізація яких дозволить визначити найкращий напрямок руху як жіночої, так і чоловічої статі й інтегрувати все те, до чого прагнуть щасливий чоловік й щаслива жінка», –
зазначив Валерій Васильович.
Із зацікавленістю були вислухані доповіді директора Українського інституту клінічної генетики професора Олени Гречаніної,
директора Центру репродукції людини професора Олександра
Феськова, у яких йшлося про гендерні особливості нових репродуктивних технологій. Головний науковий співробітник Інституту
демографії та соціальних досліджень Наталія Рингач доповіла
про чоловічу надсмертність у гендерному контексті. Низку серйозних питань щодо гендерного виміру біоетичних проблем підняли професори Ольга Ковальова, Валентин Чижко, Наталія Пітецька.

Важливе смислове навантаження мали онлайн-презентації закордонних колег професора Рут Хагенгрубер (Ruth
Hagengruber, Університет Падерборну, Німеччина) та професора
Джона Джонсона (John Johnson, Университет Феникс, США). Тематику онлайн-презентацій було розгорнуто у доповідях наукового співробітника дослідницької програми «Жінки в філософії та
науці» Джулії Леріус (Університет Падерборн, Німеччина) та Євгенії Дядько (Міжнародна міждисциплінарна дослідницька фундація, Краків, Польща).

Низка панельних доповідей була пов'язана з висвітленням таких захворювань, як туберкульоз та СНІД з гендерної точки зору
(автори: Ольга Шевченко, Вікторія Матюшина, Галина Фесенко).
Про політичні та практичні аспекти проблеми «Гендер. Екологія.
Здоров'я» доповіла голова правління ЗБФ «Єдність за майбутнє»,
керівниця гендерних проектів у Запорізькій області Тамара Огородова.
Творче натхнення, що отримали учасники під час пленарних
засідань, було реалізовано у ході секційних засідань. Особливу
зацікавленість в обговоренні проблем гендерної медицини висловили англомовні студенти ХНМУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, НТУ
«ХПІ» та ХНУБА.
У резолюції конференції, яка затверджена на заключному пленарному засіданні, відзначено перспективи дослідження
взаємозумовлених проблем гендеру, екології та медицини. Підкреслено, що однією з найбільш актуальних ланок впровадження
наукових результатів, отриманих у даному контексті, є саме гендерна медицина.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà ôàõ³âåöü ñëóæáè
ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

АЛЕРГІЯ – ГЛОБАЛЬНА
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА
ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА
12 квітня на базі Харківського національного медичного університету відбулася щорічна V регіональна науково-практична
конференція «Алергологи Слобожанщини», присвячена актуальним питанням виявлення та лікування алергічних захворювань.
Захід визначився високим
професійним рівнем за участю
провідних фахівців у галузі алергології та клінічної імунології. На
конференції були присутні науковці та лікарі практичної охорони здоров'я, а її організаторами
виступили Харківський національний медичний університет,
Товариство імунологів Харківського регіону, Департаменти
охорони здоров'я Харківської
облдержадміністрації та Харківської міської ради.
На початку конференції учасників заходу привітав проректор з наукової роботи ХНМУ Валерій М’ясоєдов. У своєму виступі він наголосив, що в університеті на кафедрах пропедевтики
педіатрії № 2, пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та
алергології проводиться активна наукова робота з метою дослідження розповсюдженості, механізмів розвитку, удосконалення
лікування алергічних хвороб. Конференція є вже п’ятою, ювілейною, де зібралися однодумці, які докладають максимум зусиль,
щоб хворі на алергію змогли отримати медичну допомогу на найвищому рівні.
Начальник відділу медичної допомоги дорослому населенню
управління медичної діяльності Департаменту охорони здоров'я
ХОДА Олександра Полякова наголосила на поширеності та щорічному зростанні алергічних захворювань у світі: сьогодні цією
патологією охоплено понад 20 % населення планети. Олександра
Володимирівна відзначила посилення тяжкості клінічного перебігу алергічної патології, що призводить до зниження якості життя
пацієнтів та перетворює алергію на глобальну медико-соціальну
проблему суспільства.
На конференції були заслухані звіти головних спеціалістів області Тетяни Хіміч (про стан алерго-імунологічної служби) і Людмили Адарюкової (щодо надання медичної допомоги дітям з
алергопатологією в Харківському регіоні).
Під час виступів доповідачі всебічно відобразили актуальні питання алергології та клінічної імунології як у педіатрії, так і
у внутрішній медицині. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
України з педіатрії професор Галина Бекетова висвітлила питання особливостей лікування атопічного дерматиту у дітей, професор Андрій Волянський порушив проблему імунопрофілактики у
пацієнтів з алергопатологією, професор Тетяна Бездітко акцентувала увагу на лікуванні алергічного риніту й сучасних підходах
до діагностики алергопатології із застосуванням молекулярної
алергодіагностики. Особливу увагу доповідач звернула на новий
напрямок – молекулярну діагностику: сучасний метод виявлення
специфічних IgE-антитіл до молекулярних компонентів відкриває
нову еру в алергології. Професор Вікторія Клименко висвітлила
питання застосування пробіотиків у дітей з алергопатологією і
вирішення проблеми алергії до коров'ячого молока у дітей грудного віку. Виступи професора Володимира Бабаджана були присвячені питанням імунологічних механізмів і можливостей лікування хронічної кропив'янки та перехресної алергії при полінозі.
У ході конференції також розглядалися питання медикаментозної токсикодермії, антибіотикоасоційованої діареї, анафілаксії
при перехресній алергії, рідкісних синдромів у практиці алерголога (синдром Чарга-Страса) та ін. Особлива увага приділялася питанням профілактики алергічних захворювань, що включає
докладне збирання алергологічного анамнезу, ретельну оцінку
об'єктивного статусу та індивідуальний підбір терапії.
Завершилася конференція активним обговоренням порушених питань із підбиттям підсумків і прийняттям резолюції.
Çà ìàòåð³àëàìè îðãêîì³òåòó êîíôåðåíö³¿

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

ЯРМАРОК ЗДОРОВ'Я
7 квітня відбувся Ярмарок здоров'я в рамках проекту «Трансформація первинної медицини в Харківській області».

Цей пілотний проект спрямований на просування медичної
реформи в Україні, популяризацію профілактики захворювань та
здорового способу життя, покращання комунікації між населенням і працівниками первинної медицини. Мета проекту – надати
жителям Харківщини можливість вибрати свого сімейного лікаря
і підписати з ним договір на безкоштовне обслуговування. Саме
від якості роботи спеціалістів первинної медицини й кількості
підписаних контрактів на обслуговування пацієнтів залежатиме
зарплата кожного лікаря.

В Ярмарку здоров'я взяли участь близько 40 сімейних лікарів Чугуївського центру первинної медико-санітарної допомоги
та 20 спеціалістів вузького профілю Харківського національного
медичного університету та Університетської клініки ХНМУ.
Під час заходу жителі району могли отримати консультації
фахівців, виміряти рівень глюкози в крові, артеріальний і внутрішньочерепний тиск, перевірити гостроту зору, записати електрокардіограму.
У заході також взяли участь представники громадських організацій та соціальних служб Чугуївського району та м. Чугуєва, у
яких була можливість дізнатися про нові принципи взаємодії сімейних лікарів та пацієнтів. Із цією метою організатори Ярмарку
провели низку семінарів.
Студентами ХНМУ була підготовлена розважальна програма
для дітей «Плюшевий лікар». Майбутні лікарі розповідали дітям
цікаві факти про людське тіло, медицину, ознайомили їх з основними медичними спеціальностями, в інтерактивній формі вчили
відповідально і дбайливо ставитися до свого здоров'я і не боятися лікарів.
Ярмарок здоров'я відбувся завдяки спільним зусиллям Харківської експертної групи підтримки медичної реформи, Харківської обласної державної адміністрації, Чугуївської мерії,
Чугуївської районної ради, Чугуївської райдержадміністрації,
Харківського національного медичного університету за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

НА ШЛЯХУ ДО ПРОФЕСІЇ

ВІТАЄМО!

СПІВРОБІТНИКАМИ
ХНМУ ОДЕРЖАНО:
Патенти на винаходи
Спосіб прогнозування плацентарної дисфункції залежно від рівня апоптозу у вагітних з урогенітальними інфекціями. Автори: Л.А. Вигівська,
М.О. Щербина, Н.В. Капустник.

Патенти на корисні моделі

Виховання молодого фахівця-терапевта – складне й відповідальне завдання. Значний досвід говорить про
те, що організація практичної підготовки лікарів-інтернів вимагає особливої уваги, оскільки випускники вищих
навчальних закладів, маючи достатню
теоретичну базу, все ж відчувають дефіцит практичних навичок лікарської
діяльності.
Тому співробітники кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології на чолі з професором Павлом Григоровичем Кравчуном
постійно працюють над формуванням
та використанням стилю викладання,
який здатен підвищувати активність
роботи інтернів, розвивати клінічне
мислення, спонукати до набуття нових навичок і самостійності в прийнятті
важливих рішень.
Дуже активно використовуються
принципи мотивації та індивідуалізації
навчання, за допомогою яких інтерни
пізнають основи лікарського мислення, проходячи разом із викладачем усі
етапи лікувально-діагностичного процесу з його труднощами та помилками
безпосередньо на прикладі конкретного пацієнта.
На базі кафедри в міській клінічній лікарні № 27 у зацікавленій і доброзичливій атмосфері процес підготовки молодих фахівців набув творчого характеру,
який включає в себе прийняття до уваги думки й судження інтернів, готовність
завжди обговорювати з ними складні та
нетипові в діагностичному плані клінічні
випадки. Під контролем наставників лікарі-інтерни ведуть щоденник спостережень, де вони відзначають хворих,
яких лікували, особливість перебігу їх
захворювання, проводять обґрунтування діагнозу, виставляють план обстеження і лікування залежно від динаміки
конкретної патології.
Куратором нашої групи інтернів є
професор Олексій Миколайович Шелест. Практичні заняття з ним проходили дуже цікаво, жваво та інформаційно
насичено. На базі кафедри ми проводили курацію хворих згідно з тематичним планом, брали участь у клінічних
розборах найбільш тяжких випадків.
Ми відвідували лекції, брали участь в
обходах хворих у терапевтичному, кар-

діологічному, інфарктному, алергологічному відділеннях та в палатах інтенсивної терапії.
Викладачі кафедри ділилися з нами
досвідом, розповідали цікаві випадки зі
своєї практики, які запам’ятовуються
назавжди. Крім цього, ми приділяли
увагу диференційній діагностиці внутрішніх хвороб, сучасним методам діагностики та лікування. Дуже ретельною,
уважною та плідною була підготовка до Ліцензійного іспиту МОЗ України «КРОК 3». Ми вивчали теоретичний матеріал, щоденно розв’язували
тестові завдання та розбирали кожну
відповідь на них, а щоп’ятниці проводили контрольні тестові заміри. Щомісячно в комп’ютерному центрі ХНМУ
ми проводили заняття в навчальному
й атестаційному варіанті. Усе це сприяло отриманню відмінних результатів
іспиту: Діана Фельдман – 94,3 %, Віра
Грибовод – 90,5 %, Маргарита Майорова – 88,6 %, Уляна Герасимчук – 87,3 %,
Вікторія Байч – 85,4 %.
Крім того, на кафедрі значна увага
приділялася науковій діяльності, якою
ми займалися протягом року: виконували наукові дослідження, брали участь
у науково-практичних конференціях
молодих учених.
Так, 12 квітня на кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології відбулася підсумкова
науково-практична конференція лікарів-інтернів терапевтів 2016/2017 навчального року. Завідувач кафедри у
вступному слові наголосив на важливості даної події для молодих науковців, актуальності досліджень та привітав інтернів першого року навчання з
успішним складанням ліцензованого
іспиту «КРОК 3». Інтернами було представлено 10 доповідей з актуальних
проблем кардіології і алергології.
Перший очний рік навчання в інтернатурі став дуже багатогранним та
плідним: ми навчилися клінічно мислити, самостійно вирішувати професійні
питання та освоювати тонкощі лікарської діяльності, за що велика подяка
всім співробітникам кафедри – тепер
ми впевнено йдемо на навчання на заочному циклі.
Ä³àíà Ôåëüäìàí, ñòàðîñòà ãðóïè ³íòåðí³â,
Â³ðà Ãðèáîâîä, ë³êàð-³íòåðí

1. Спосіб корекції порушень процесів знешкодження в печінці тварин, токсифікованих олігоефірами багатоатомних спиртів. Автори: Є.Д. Андросов,
А.В. Бондарева,
О.А. Наконечна,
С.О. Стеценко, В.І. Жуков, Д.І. Маракушин.
2. Спосіб комплексного лікування
хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту. Автори: О.Я. Бабак, К.А. Лапшина, В.І. Молодан, К.О. Просоленко,
Т.М. Голенко.
3. Застосування натрієвої солі
[полі-(2,5-дигідроксифенілен)]-4тіосульфокислоти для лікування гострого пошкодження нирок. Автори: Т.І. Єрмоленко, Е.В. Карнаух,
А.В. Александрова, Д.О. Гордійчук,
Ю.М. Онашко.
4. Спосіб двоетапної тимчасової
обтурації кореневих каналів в лікуванні хронічного апікального періодонтиту
постійних зубів. Автор: Н.О. Жданова.
5. Спосіб лікування остеоартрозу.
Автори: Л.В. Журавльова, В.О. Федоров, А.М. Коробов, Н.К. Александрова, В.А. Коробов.
6. Спосіб діагностики синдрому сухого ока. Автори: Л.І. Івженко,
П.А. Бездітко.
7. Пристрій для іригації порожнини
носа при параназальних синуситах. Автор: О.О. Карчинський.
8. Спосіб лікування висхідної інфекції у жінок, хворих на неспецифічний
сальпінгоофорит. Автори: А.О. Коновал, Ю.С. Паращук.
9. Спосіб діагностики вираженості атеросклеротичного ураження коронарних судин у хворих на цукровий
діабет 2-го типу. Автори: Н.А. Лопіна,
Л.В. Журавльова.
10. Спосіб вибору лікувальної тактики для молодих жінок та дівчат-підлітків з симптомами гострого живота.
Автори: І.О. Тучкіна, О.В. Гнатенко.

Авторські свідоцтва
Анкета-опитувальник: Для підлітків
віком 12–18 років, у яких діагностовано
ожиріння або надмірна вага (додаток
до медичної карти стаціонарного хворого або історії розвитку дитини). Автори: В.А. Огнєв, К.Г. Помогайбо.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèê ñëóæáè
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ОЛІМПІАДА

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ

VIVAT STOMATOLOGY!
5–8 квітня студенти стоматологічного факультету ХНМУ
взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
за спеціальністю «Стоматологія», що проходила на базі УМСА
(м. Полтава).

Представники 15 команд медичних вишів України змагалися
у різних стоматологічних дисциплінах. Олімпіада проходила в два
етапи. Теоретична частина передбачала написання завдань із
дитячої, хірургічної, терапевтичної та ортопедичної стоматології.
Оцінювалися достовірність, послідовність та наукова новизна робіт. Загалом у першому етапі олімпіади взяли участь 83 студенти
IV та V курсів стоматологічних факультетів.
У другому практичному етапі взяли участь 8 студентів, які
за результатами теоретичного туру набрали найбільшу кількість
балів. Для практичної частини журі підготувало комплекти завдань, також були розроблені методики їх оцінки за 10-бальною
шкалою.
За результатами олімпіади команда ХНМУ посіла II місце в
рейтингу вищих навчальних закладів України. Переможцем стала студентка V курсу стоматологічного факультету Діана Яковлєва (II місце).
Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів у практичній та науковій діяльності!

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОТРИМАЙ ЗНАННЯ
ЗІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ
ІМПЛАНТОЛОГІЇ

ФАРМАКОЛОГІЯ ВІТАМІНІВ
13 квітня на кафедрі фармакології та медичної рецептури
відбулося відкрите заняття. Вибір основної тематики сподобався
всім – і студентам, і викладачам, адже виступи були присвячені
фармакології вітамінів.

До підготовки були залучені студенти ІІІ курсу І медичного факультету, керівником заходу виступила завідувач кафедри
професор Тамара Єрмоленко.
Студенти були поділені на пари, кожна з яких представила
доповідь з відповідної теми. Учасники дуже творчо підійшли до
підготовки своїх виступів, проявили незвичайні здібності в пошуку інформації та нетривіальному підході до її викладення. Для
того, щоб виступи були цікавими та тримали увагу аудиторії, студенти скористалися допоміжними засобами – демонстрацією
мультимедійних презентацій, плакатів, наочних прикладів основних джерел вітамінів та навіть живим музичним супроводом.
Такі яскраві та новаторські виступи не залишили байдужими
жодного з присутніх, тому за колегіальною згодою було прийнято
рішення не визначати переможців, а всі учасники отримали оцінки «відмінно» та заохочувальні призи у вигляді вітамінів.

Çà ìàòåð³àëàìè êàôåäðè ôàðìàêîëîã³¿ òà ìåäè÷íî¿ ðåöåïòóðè

КРУГЛИЙ СТІЛ

СВОБОДА
ВІД ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК
6 квітня в стінах Харківського національного медичного університету до Всесвітнього дня здоров’я пройшов студентський
круглий стіл на тему: «Свобода гідної людини – це свобода від
шкідливих звичок».

7–8 квітня в приміщенні Університетського стоматологічного
центру за підтримки ректорату ХНМУ та директора УСЦ відбулося
відкриття програми «Сучасні методики реабілітації хворих із вираженою атрофією альвеолярного гребню» для студентів та інтернів.

Лекційна аудиторія УСЦ зібрала під своїм дахом понад 180
слухачів. Під керівництвом провідних фахівців фірми Bicon було
проведено лекційний цикл. Після опанування теоретичних навичок слухачі взяли участь у двох майстер-класах, які було проведено в операційному блоці хірургічного відділення Центру.
Слухачі висловили щиру подяку організаторам програми щодо
отримання сучасних знань у галузі стоматологічної імплантології.

Захід було організовано Науковою бібліотекою спільно зі Студентським самоврядуванням ХНМУ (модератори – директор Наукової бібліотеки Ірина Киричок і голова сектору медіа-простору
СР Марина Лисак).
У роботі круглого столу взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік, завідувач кафедри філософії Алла
Алексєєнко, доцент кафедри психіатрії, наркології і медичної
психології Олеся Черкасова, а також завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Світлана Кравченко.
Студенти та викладачі виступили з цікавими доповідями, розповівши у своїх виступах про важливі й актуальні питання стосовно
шкідливих звичок сьогодення та презентували план заходів щодо
їх подолання. Круглий стіл пройшов цікаво й у форматі дискусії.
До нього долучилися й працівники бібліотеки, створивши мобільну виставку сучасної літератури, присвяченої здоровому способу
життя та проблемам, пов’язаним зі шкідливими звичками.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

Ìàðèíà Ëèñàê, ãîëîâà Ñåêòîðó ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè
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ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

ДО СТОРІЧЧЯ
ДОЛЕНОСНИХ ПОДІЙ…

ДАНИНА ПОВАГИ
ВИДАТНОМУ ПОЕТОВІ

У березні-квітні викладачі кафедри суспільних наук провели лекційні та семінарські заняття, присвячені 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. У ході заходів було зазначено, що
події буремних років довели – українці здатні до національного
державотворення. А сьогоднішня незалежна держава – закономірний результат розвитку революційних ідей та сподівань.

31 березня–1 квітня відбулися Х ювілейні Всеукраїнські Шевченківські читання.

Доленосною виявляється цитата Михайла Грушевського («Кінець московської орієнтації»): «Перше, що я вважаю пережитим
і віджитим…, се наша орієнтація на Московщину, на Росію, накидувана нам довго й уперто силоміць і кінець кінцем присвоєна собі значною частиною українського громадянства. Вона була
підірвана російською революцією, що ослабила той московський
примус... Ну а війна більшовиків з Україною рішуче поставила
хрест над сею ідеологією, розв’язала всякі моральні вузли, якихнебудь очах ще могли зв’язувати Українця з московським громадянством... Я вважаю таке визволення від “песького обов’язку”
супроти Московщини надзвичайно важним і цінним».
Крім того, студенти мали змогу подивитися тематичне відео
«Українська революція. Втрачена держава» Сергія Братішка, що
наочно продемонструвало, як боролися наші пращури за сьогоднішню можливість жити в самостійній, вільній та квітучій Україні.

Ãàííà Äåìî÷êî, Îëåêñ³é Òðîöåíêî,
âèêëàäà÷³ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

МЕДИЧНИЙ ВОЛОНТЕР

ВИХОВАТИ ЗДОРОВУ НАЦІЮ

Такий значний культурно-літературний захід – данина поваги
видатному поетові, який став символом боротьби за щасливе й
справедливе майбутнє українського народу.
Разом зі студентами зі всієї України була запрошена й обдарована молодь Харківського національного медичного університету. Наші студенти – Сергій Лисицький, Аліна Абрамова,
Аріна Лаппа, Юлія Костенко, Діана Яковлєва – читали власні вірші. Також виразні й натхненні Катерина Мадрус, Станіслав Новіков, Ксенія Дубич, Катерина Положишник, Ірина Мірошниченко
декламували вірші великого Кобзаря та сучасних поетів. Випускниця стоматологічного факультету Діана Яковлєва викликала
жвавий інтерес презентацією на тему «Роль Т.Г. Шевченка в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства». Яскравими номерами порадували публіку пісенні виступи наших вокалісток Анастасії Малюченко та Марії Юзюк.
У підсумку талановиті студенти нашого вишу були високо оцінені організаторами Шевченківських читань та нагороджені 12
дипломами.

Ëåîí³ä Ãîí÷àðåíêî, äîöåíò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿

ДОБРОЧИННА АКЦІЯ

«А ТИ ДОБРИЙ?»
Саме під таким гаслом ось уже кілька років поспіль Харківська громадська організація Єврейський студентський культурний центр «Гілель» проводить широкомасштабний проект «Неделя добрых дел».

Четвертий рік поспіль команда «Медичний волонтер» активно співпрацює з адміністрацією ХЗШ № 59.

Цього разу інструктори з першої домедичної допомоги Анастасія Дяківнич (І медичний факультет), Анна Пітель (ІІІ медичний
факультет) та Дар’я Кузнєцова (лікар-інтерн) провели заняття
для учнів молодших та середніх класів. У межах освітнього проекту «День цивільного захисту» діти навчилися надавати першу
допомогу при різноманітних кровотечах і проводити серцево-легеневу реанімацію. Гості з Управління освіти Новобаварського
району, що були присутні на заходах, високо оцінили професіоналізм інструкторів і запросили їх до подальшого розвитку ідеї
виховання здорової нації.

Головна мета цього заходу – звернути увагу на тих, хто потребує нашої допомоги. Для того, щоб познайомити студентів нашого університету безпосередньо з проектом і показати їм на власному прикладі, як просто робити добрі справи, 7 квітня в ХНМУ
була проведена акція «Добрий студент» під керівництвом Первинної профспілкової організації студентів, аспірантів, докторантів та клінічних ординаторів у співпраці з центром «Гілель».
Як і всі спільні заходи, акція вийшла яскравою та веселою.
Наші студенти дізналися про проект «Неделя добрых дел», взяли
участь у зборі коштів для лікування і реабілітації Дмитра Жирного,
понадували кульки доброти й просто отримали задоволення. Ми
сподіваємося, що після сьогоднішнього дня кожен студент ХНМУ
задумається, як він може зробити цей світ кращим, адже лікар –
найгуманніша професія у світі!

Äàð’ÿ Êóçíºöîâà

Ä³àíà Ãåîðã³é
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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВО БЛАГО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
На протяжении многих десятилетий День Победы во Второй
мировой войне 1939–1945 гг. является одним из самых светлых
праздников для граждан нашей страны. Несмотря на то, что этот
день все дальше уходит в глубину лет, каждый прошедший год
только подчеркивает его величие, важную роль в мировой истории. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное
отношение к этому празднику, кого мы лично должны поблагодарить за ту великую жертву, которую они принесли во благо
будущих поколений. Это была самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Весь народ встал на защиту
своей Родины, и в первых рядах были, конечно, медики – люди

самой гуманной профессии в мире. Каждое новое поколение
врачей должно знать об этих подвигах, чтобы помнить, гордиться и любить свою страну, выполнять свой профессиональный
долг. Светлая память героям! Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и
трогательную радость в сердцах, объединяя души!
Ко Дню Победы представляем воспоминания Зои Петровой,
в прошлом доцента кафедры социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ХНМУ, об ее отце – Петре Тимофеевиче Петрове.

МАЙОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Мой отец, доцент Петр Тимофеевич Петров (1896–1966 гг.)
был участником той войны, которая для него навсегда осталась
Великой Отечественной.
П.Т. Петров имеет непосредственное отношение к нашему
университету: он был выпускником Харьковского медицинского института (из которого вырос ХНМУ), а также первым и единственным
заведующим
кафедрой истории медицины в ХМИ (1948–1957
гг.). Несмотря на закрытие
таких кафедр в большинстве медицинских вузов
страны, он до конца жизни продолжал читать курс
истории медицины как доцент кафедры организации здравоохранения (теперь кафедра социальной
медицины, организации и
экономики здравоохранения).
Петр Тимофеевич Петров,
работавший
ассистентом кафедры социальной
медицины
Харьковского медицинского института, был призван в кадры
армии в 1940 г. Сначала его зачислили младшим врачом 271-го
корпуса артиллерийского полка, который располагался в г. Чугуеве; через два месяца получил повышение: стал старшим врачом
515-го стрелкового полка. Еще через 3–4 месяца был направлен
на армейские курсы судебных химиков, которые закончил с отличием в марте 1941 г. и получил назначение в Санэпидлабораторию Харьковского военного округа (ХВО).
В начале войны П.Т. Петров служил в тыловых войсках в Харькове, Луганске, Сталинграде, Астрахани. В середине 1942 г. ХВО
был преобразован в 28-ю армию. Санэпидлаборатория, ставшая
Санэпидотрядом (СЭО) № 105, двигалась вместе с армией через
Калмыцкие степи, Элисту, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону до
Миуса. Здесь войска задержались примерно на полгода, а потом двинулись на запад (Мариуполь, Мелитополь, Крым). Отсюда военврач Петров был переведен в Санэпидотряд 4-го Украинского фронта на должность заведующего бактериологической
лабораторией.
О характере его работы свидетельствует удостоверение, выданное в июне 1942 г., в котором говорится, что военврач 2 ранга Петров «является особо уполномоченным Военного Совета
Сталинградского фронта для контроля за проведением санитарно-профилактических мероприятий Райисполкомом Ворошиловского района. Тов. Петрову предоставляется право руководить работой Районной Чрезвычайной Противоэпидемической
Комиссии, проверять выполнение решений вышестоящих противоэпидемических комиссий и требовать выполнения всех намеченных мероприятий, связанных с профилактикой желудочнокишечных заболеваний».
Сохранилось командировочное предписание Военно-санитарного управления Сталинградского фронта, согласно которому военврач 2-го ранга Петров был направлен в служебную
командировку в июле 1942 г. в г. Астрахань для выполнения специального задания. В чем оно заключалось, по условиям секретности военного времени, не указывалось. Непосредственно в

боевых действиях отец, будучи врачом, не участвовал, но, как
все фронтовики, не раз оказывался на краю гибели.
Запомнились некоторые из отцовских фронтовых рассказов. На Сталинградском фронте ему пришлось участвовать в
переправе раненых на другой берег Волги. У фашистов вся
река была хорошо пристреляна, и некоторые раненые высказывали недовольство, что, мол, врачи хотят их отправить под
обстрел вражеской артиллерии. Тогда отец нашел выход из
конфликтной ситуации: он садился на край палубы, свешивал
ноги за борт, и раненые, видя, что врач подвергает себя одинаковому с ними риску, успокаивались. К счастью, судьба оказалась к ним благосклонной, и опасные переправы завершились
благополучно.

Помню еще один из военных рассказов отца. Однажды наши
части, выбив фашистов, вошли в село и обнаружили амбар, полный пшеницы. Встал вопрос об использовании зерна для питания (на войне дополнительные продукты лишними не бывают).
Но появилось серьезное опасение, что зерно может быть отравленным или умышленно зараженным. Отец как эпидемиолог с
помощником стали проводить пробы, химические и бактериологические, но ничего вредного не обнаружили. Стали совещаться: если мы дадим разрешение употреблять зерно в пищу, а появятся случаи отравления, нас ждет трибунал. И отец предложил
провести опыт на себе: сварили кашу, съели ее, а когда ничего
плохого с ними не случилось, дали добро полевой кухне варить
пшеничную кашу. Солдаты были очень довольны!
Еще одно воспоминание, на этот раз эстетически окрашенное. На юге, в Крыму или на побережье Азовского моря, отцу запомнились целые поля (!) цветущих диких алых маков. Рассказывая об этом незабываемом зрелище, отец цитировал отрывок из
стихотворения И. Бунина, в котором поэт рассказывал о том, как
во время путешествия в Палестину он услышал от своего проводника:
«Погляди на цветы по сионским стенам:
Это все, что осталося нам».
Я спросил: «На цветы?». И услышал в ответ:
«Господин! Это праотцев след,
Кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
Красным маком восходит она».
А уж там, на юге, земля полита кровью так обильно, что цветение маков было не просто ярким, но полыхающим огненным
напоминанием о тех, кто заплатил за победу над нацистами самым драгоценным, что есть у человека, – своей жизнью.
После взятия Крыма П.Т. Петров в 1944 г. вернулся в Харьков
в Санэпидотряд ХВО, где служил до 1946 г., а затем был демобилизован в звании майора медицинской службы.

Èíôîðìàöèÿ ïîäãîòîâëåíà ìóçååì èñòîðèè ÕÍÌÓ
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ВІТАЄМО!

ЛІКАР, НАСТАВНИК, УЧИТЕЛЬ
29 квітня цього року виповнилося 87 років з дня народження
талановитого дитячого лікаря, доктора медичних наук, професора Єгора Андрійовича Вашева.
Загартований суворими воєнними та післявоєнними роками, він з
відзнакою закінчив Харківський медичний інститут, з яким пов’язана його
подальша доля. Єгор Андрійович пройшов шлях
від аспіранта, асистента, доцента, професора
кафедри дитячих хвороб
лікувального
факультету до завідувача кафедри
дитячих інфекційних хвороб (1985–2000 рр.). Його
професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця, накопичений досвід та знання
зробили вагомий внесок у
подальший розвиток кафедри дитячих інфекцій.
Професор Є.А. Вашев очолив молодий колектив однодумців,
які стали його учнями-послідовниками. На той час наукові інте-

реси кафедри були зосереджені на розв’язанні актуальних проблем медичної науки й практики. Зокрема, увага приділялася
проблемам медичної паразитоценології, розробці нових методів діагностики, прогнозуванню перебігу хвороби та реабілітації
реконвалесцентів на основі вивчення взаємодії кишкових біоценозів та макроорганізму, впливу бактерій, вірусів та найпростіших на імунологічну реактивність дитячого організму. Під керівництвом професора Є.А. Вашева були підготовлені та захищені
7 кандидатських і 1 докторська дисертації.
Єгор Андрійович брав активну участь у роботі правління Харківської Асоціації дитячих лікарів, Асоціацій інфекціоністів та паразитоценологів України, був членом Спеціалізованих вчених рад
із захисту дисертацій при ХНМУ та НДІ ім. І.І. Мечникова. Його
професіоналізм, компетентність, відповідальне ставлення до роботи, багаторічна послідовна та наполеглива праця мали значний
вплив на розвиток кафедри, базової клініки, забезпечили повагу
послідовників, лікарів клініки, студентів. Притаманні Є.А. Вашеву енергія, людяність, відданість справі є прикладом для тих, хто
працював поруч із ним.
Ми раді вітати Єгора Андрійовича з гідно прожитими роками
та хочемо побажати невпинного руху вперед. Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують любов і підтримка близьких людей,
шана колег, розуміння друзів, щоб підґрунтям довголіття були
міцне здоров’я та серце, сповнене любові та добра.

Ç³ âäÿ÷í³ñòþ òà ãëèáîêîþ øàíîþ,
êîëåêòèâ êàôåäðè äèòÿ÷èõ ³íôåêö³é

КАЛЕНДАР ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ
Гаспарян
Ашот
Михайлович
(04)17.06.1902–
30.10.1970) – 115 років з дня народження доктора медичних
наук, професора, ректора 1-го Харківського медичного інституту (1937–1944), засновника та завідувача кафедри урології
ХМІ (1938–1944).
Гордєєнко
Єгор
Степанович
(15(27)04.1812–
(05)27.03.1897) – 205 років з дня народження доктора медицини, професора, почесного члена-кореспондента Паризького фармацевтичного товариства (1841), завідувача кафедри
фармакології і фармації медичного факультету Харківського
університету (1837–1858).
Грубе Вільгельм Федорович (30.05(11.06)1827–19.04.
(01.05)1898) – 190 років з дня народження відомого хірурга,
доктора медицини, професора, завідувача факультетської хірургічної клініки Харківського університету (1859–1898).
Касьян Микола Андрійович (10.04.1937–27.10.2009) –
80 років з дня народження лікаря-остеопата, народного ліка-

ря СРСР (1990), заслуженого лікаря України (1988), випускника ХМІ (1960).
Налбат Олександра Савеліївна (25.05(07.06).1907–
05.06.1979) – 110 років з дня народження доктора медичних
наук, професора кафедри патологічної анатомії ХМІ (1962–
1971), декана педіатричного факультету.
Фаєрман Ісаак Маркович (10(23)04.1887–1960) –
130 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри оперативної хірургії і топографічної
анатомії ХМІ (1940–1959).
Черніков Євген Абрамович (квітень 1882–07.04.1946) –
135 років з дня народження доктора медицини, професора,
завідувача кафедри госпітальної терапії ХМІ (1930–1941).
Шамов Володимир Миколайович (03(15).06.1882–
30.03.1962) – 135 років з дня народження доктора медицини, професора, академіка АМН СРСР, лауреата Ленінської премії (1966),
завідувача кафедри факультетської хірургії ХМІ (1923–1938).

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

«Я можу пообіцяти, що це наш час, щоб сяяти…»
Цього року Україна виборола право на проведення «Євробачення–2017» після перемоги Джамали з піснею «1944» на конкурсі 2016 року. Півфінальні конкурси Євробачення–2017 в Києві
відбудуться 9 і 11 травня, а фінал – 13 травня. На київській сцені виступатимуть 43 конкурсанти – це рекордна кількість країнучасниць.
Україну представлятиме рок-гурт «O. Torvald», заснований
12 років тому в Полтаві. Зараз у складі команди фронтмен Женя
Галич, гітарист Денис Мізюк, барабанщик Саша Солоха, басгітарист Микита Васильєв і DJ Polarnik.
Хоча музичні критики ледь пророкують «O. Torvald» потрапити
в десятку, згадуючи невдалий виступ попередніх «Ґринджол», національне журі відзначило великий потенціал молодих музикантів
та висловило впевненість у їхньому успіхові. Так, Джамала, яка на
власному досвіді зрозуміла, чого вимагає аудиторія Євробачення, схвально оцінила виступ «O. Torvald»: «Це було справжнє шоу.
Це потужний колектив. Тут є стаж. Тут є впевненість. Тут є сенс».
Хто ж ці молоді дарування і чи досить у них сили й таланту гідно представити Україну?

Колектив був створений у Полтаві в 2005 році, у 2006 р. музиканти переїхали до Києва. За освітою соліст групи Женя Галич –
військовий, інженер телекомунікаційних систем і мереж, лейте-
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нант запасу, проте з дитинства займався музикою, що й вплинуло
на його подальшу кар'єру.
Музиканти пройшли через ключові українські конкурсні
фестивалі, участь у яких є в біографії багатьох успішних українських гуртів: GBOB, «Червона Рута», «Перлини Сезону», «Таврійські ігри». Улітку 2012 р. «O. Torvald» відіграли на 20 фестивалях, ставши головним фестивальним гуртом в Україні.
На їхньому рахунку – участь у «Prosto Rock» з «Linkin Park» і
«Garbage», «Краще місто» з «Evanescence» і «The Rasmus», «Захід», «Ekolomyja» (Польща).

повернути. Неможливо прожити двічі одну й ту ж хвилину, варто
цінувати кожну мить разом зі своїми рідними, близькими та друзями. Пам'ятати й шанувати минуле або мріяти про майбутнє –
важливо, а відчувати життя прямо зараз – найголовніше. Цінність
часу неможливо перебільшити. Варто щодня говорити дружині,
що любиш її, телефонувати батькам, знаходити час для дитини,
робити свою справу, боротися за свободу своєї країни. Невідкладно. Тут і зараз. Не гаючи часу», – розповів лідер гурту.
Отож, який вибір зробить Європа – розсудить час, а поки замислимося над думками, які музиканти втілили в музику.

«Час»

На фестивалі «Global Gathering» у липні музиканти разом із
DJ Tapolsky і VovKING представили спільний електронно-роковий
міні-альбом «Використовуй нас». Свій перший студійний альбом
«O. Torvald» записали в 2008 році, а зараз у них є 6 платівок.
Після загибелі Андрія Кузьменка Женя Галич на час став вокалістом гурту «Скрябін». До речі, саме Кузьма на початку кар'єри
«O. Torvald» надав їм позитивну оцінку.
Пісня, з якою українці намагатимуться здивувати Європу, має
назву «Time». Цю композицію вже точно не будуть звинувачувати в політичному підтексті, як це намагалися зробити минулого
року. Музиканти зазначають, що пісня закликає цінувати близьких і змінювати все, що вас не влаштовує.
Женя Галич розповів, про що йдеться в пісні, і пояснив, чому
обрав саме таку тему. «Пісня про те, що час – єдине, що не можна

Повільніше…
Дай мені трохи часу,
Зменш звук свого крику.
Давайте знайдемо час, щоб знайти
Місце без насильства,
Давайте слухати і чути
Істинний сенс мовчання.
Час дивитися.
Час бачити.
Час знайти.
Час подивитися в твої очі.
Час знайти правду.
Час проти брехні.
Час дасть нам знак.
Я можу пообіцяти,
Що це наш час, щоб сяяти.
Просто послухай,
Озирнись навколо,
Припини сумувати
З того, що ти не знайшов.
Ти незабаром зрозумієш,
Немає точок дотику,
Немає ніякого компромісу
Між часом і звуком.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëè âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
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ЧТО МЫ О НИХ ЗНАЕМ?

Многогранная личность выдающегося ученого
О синдроме Кандинского–Клерамбо знает каждый
выпускник медицинского университета. Имя выдающегося
русского психиатра Виктора
Хрисанфовича
Кандинского тоже не остается без
внимания, а вот о поистине
уникальной личности Гаэтана
Анри де Клерамбо – не только выдающегося французского психиатра, но и этнографа,
а также фотографа, знают не
многие. А зря: история его жизни с легкостью послужила бы
сюжетом увлекательного романа о непростых поисках истинного призвания.
Рожденный в аристократической семье в 1872 г. в Бу́рже (Франция), Гаэтан Анри де
Клерамбо с детства страстно увлекался литературой и искусством. Попытки писать стихи, романтика богемной жизни,
родственные связи с самим Артюром Рембо определили выбор
учебного заведения – Клерамбо поступает и успешно учится в
Высшей государственной школе декоративных искусств в Париже, демонстрируя незаурядный талант художника. Однако
уже через два года приверженность семейным традициям и желание продолжать дело отца берет верх, и Клерамбо отправляется изучать… право.
Интерес к законотворчеству и праву приводит к получению
диплома, но не определяет профессиональный путь. В университете Парижа Клерамбо открывает для себя мир медицины и
вопреки всему поступает на медицинский факультет, который
оканчивает в 1899 году. Официальные данные биографии Клерамбо в дальнейшем не будут такими же неожиданными, скорее,
наоборот: в 1902 году он становится помощником врача в специ-

альной больнице префектуры полиции в Париже, в 1903–1904 гг.
работает врачом в Вене, затем в 1905 году снова возвращается
в специальную больницу в Париже в качестве помощника врача. В 1913 году становится врачом, а с марта 1920 года и до самой своей смерти занимает пост главного врача этого заведения. Однако за сухими цифрами спрятано немало невероятных
событий… Первая мировая война прерывает карьеру врача – с
3 августа 1914 по 31 января 1919 года Клерамбо находится в рядах военных. О его мужестве говорят награды: Крест Рыцаря Почетного легиона и Военный Крест (1914–1918) – одни из самых
почетных знаков отличия во Франции.
За время интенсивной и продуктивной медицинской практики Клерамбо дает определение и описание не только явлению психического автоматизма, но и клинической картине
отравления алкоголем и эфиром, а также выделяет и описывает
эротический бред. Среди учеников Клерамбо особое место занимает Жак Лакан – французский психоаналитик, психиатр и философ. Несмотря на полный разрыв отношений, спустя годы своим «единственным учителем» Лакан назовет именно Клерамбо.
Помимо медицины Клерамбо оставил след в живописи и,
особенно, фотографии, запечатлев не только войну, но и красоту
повседневности Востока (фотографии были позже помещены в
Музее человека, а в 1990 году демонстрировались на выставке
Центра Помпиду в Париже). Одним из увлечений Клерамбо была
этнография – во время путешествий в Марокко в 1912 и 1919 гг.
он изучает особенности национальных костюмов этой страны,
отображая их в рисунках и фотографиях.
Клерамбо бегло говорил на английском, немецком, испанском и арабском языках.
В последние годы своей жизни он страдал от сильных болей
в позвоночнике, кроме того, возникли проблемы со зрением –
врач постепенно терял зрение. После неудачной операции по
удалению катаракты в Барселоне Клерамбо впал в депрессию с
бредом вины. 17 ноября 1934 года покончил с собой, выстрелив
в голову из винтовки.

Íàòàëüÿ Çàâãîðîäíÿÿ
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ВЕЛИКДЕНЬ – ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ!
В Україні святкувати Великдень почали наприкінці I тисячоліття, з приходом християнства. За біблійним сюжетом, Iсус Христос воскрес рано-вранці. На світанку жінки-мироносиці Марія
Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія прийшли до гробу з
пахощами, щоб обмастити тіло Iсуса, але побачили відвалений
камінь і порожню домовину. Тоді схвильованим жінкам з’явився
ангел та сповістив про Воскресіння Господнє.

Сьогодні Великдень символізує також загальне відродження
та оновлення світу. Це величне свято завжди було символом перемоги добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю.
У ці чудові дні ми завжди сповнені особливого благоговіння та радості, найкращих сподівань.
До Великодня віруючі готуються протягом семи тижнів Великого Посту (одного з найсуворіших) – саме стільки часу провів

Ісус Христос у пустелі. Вважається, що в ці дні душа віруючого
повинна прислуховуватися до страждань Господа, котрі пережив
Ісус Христос у людській подобі в останні дні. Цi сім тижнів називаються седмицями. Останній тиждень перед Пасхою називається
Страсна седмиця.
Особливе значення має Страсний четвер — день, коли Ісус
разом зі своїми учнями під час Таємної вечері розділив останню
трапезу. Цей день ще називають «Чистий четвер».
У Страсну п’ятницю з церкви виносять плащаницю. У цей
скорботний день за традицією віряни намагаються повністю обмежити себе від вживання їжі.
У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння, святяться паски, яйця та інші страви. Таким чином церква благословляє віруючих після тривалого посту знову вживати непісні
страви. Багатий великодній стіл є символом небесної радості й
вечері Господньої.
Великодня Служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший
момент настає опівночі, коли священик сповіщає «Христос Воскрес!», а всі присутні відповідають: «Воістину Воскрес!». Після
служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починає процес освячення пасхальних страв. Господині збирають їх
у кошики, прикрашені вишиваними рушниками й свічками. Після
церковної служби розходяться по домівках і починають «розговлятися». Тож хочеться побажати, щоб усі ваші мрії та сподівання
справдилися. Щоб кожна добра думка, яка зараз живе в наших
серцях, стала реальністю.
Нехай Великдень принесе у ваш дім радість, достаток, впевненість у майбутньому! Зичу вам гарного настрою, відмінного
здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху та здійснення
всіх задумів.
²ðèíà Êèñ³ëü, II ìåäè÷íèé-ôàêóëüòåò

4 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ НАТО

СКВОЗЬ ГОДА И СТОЛЕТИЯ
Историю стран мира мы начали познавать еще в школьные
годы. С огромным интересом и неутолимой жаждой читали параграф за параграфом, узнавая подробности жизни наших предков, начиная со времен Киевской Руси и заканчивая современностью.

Мы ясно понимали, что каждое государство кровью и миллионами жертв отвоевывало свою территорию, настойчиво борясь за независимость, мечтая установить, казалось бы, заоблачную и недостижимую демократию. Многим это удалось ценой
огромных потерь, поражений, унижений и падений. Сосчитать
количество войн во всем мире за период развития и становления стран просто невозможно. Однако после каждого урока мы
все больше осознавали одну элементарную вещь: своей спокойной жизнью и мирным существованием мы целиком и полностью обязаны прошлому. Наши предшественники стремились к
миру во всем мире, для реализации этой задачи были созданы
различные организации, наиболее известной среди которых является НАТО.
Организация Североатлантического договора была создана весной 1949 года. Прошло совсем немного времени после
окончания Второй Мировой войны, силы ведущих стран мира
были истощены и существовала угроза новых территориальных
конфликтов. Для предотвращения возможных разногласий пять
стран Западной Европы — Великобритания, Бельгия, Люксембург, Франция и Нидерланды — объединились в оборонительный

союз. Популярность данной организации стремительно росла, и
уже 4 апреля 1949 г. в ее составе числилось 12 стран. Главной
целью НАТО было гарантировать свободу и безопасность всех
своих членов в Европе и Северной Америке, следуя принципам
Устава ООН. Предусматривалось, что для выполнения всех пунктов Устава Альянс может пользоваться своим политическим положением и применять вооруженные силы, учитывая опасность
ситуации.
Действующая Стратегическая концепция, опубликованная
в 1999 г., определяет первостепенные задачи НАТО следующим
образом:
выступать основой стабильности в евроатлантическом
регионе;
служить форумом для проведения консультаций по проблемам безопасности;
осуществлять сдерживание и защиту от любой угрозы
агрессии против любого из государств – членов НАТО;
способствовать эффективному предотвращению конфликтов и активно участвовать в кризисном регулировании;
содействовать развитию всестороннего партнерства, сотрудничества и диалога с другими странами евроатлантического
региона.
В 50-х годах прошлого века Североатлантический альянс
продолжал развиваться и, конечно, расширяться, принимая
в свои ряды новые страны. Были созданы вооруженные силы
НАТО, написан устав, сформировались внутренние структуры
управления. В 1952 г. в Альянс вступили Греция и Турция.
В 1954 году желание стать участником НАТО проявил СССР,
однако заявка была отклонена. СССР, в свою очередь, в 1955
году создал собственное объединение в Восточной Европе –
ОВД (Организацию Варшавского договора), которое прекратило
свое существование вместе с распадом Советского Союза.
В 1982 году к альянсу присоединилась Испания, в 1999 г. –
Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 и 2009 году НАТО снова пополнилось новыми государствами-членами. В настоящий момент
в Альянсе состоят 26 европейских государств и 2 страны Северной Америки.
Ñòàòüþ ïîäãîòîâèëà ñòóäêîð
Åêàòåðèíà Òàðàíåö (² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)
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ЕКСПЕРИМЕНТ
ТРИВАЛІСТЮ У ВІЧНІСТЬ

ÂÎÍÈ ÁÓËÈ
ÍÀ ÏÅÐØÎÌÓ ÐÓÁÅÆI

25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС для чергового
обслуговування та проведення ряду експериментів була запланована зупинка четвертого енергоблоку. 26 квітня 1986 року о
1:23:04 експеримент було розпочато. Жодних ознак несправності енергоблоку не було, проте о 1:23:44 пролунали два доленосні вибухи з різницею у дві секунди та гігантське радіоактивне
полум’я нещадно розірвало нічне безхмарне небо.

Тепла ніч 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. У медсанчастині
№ 126, втім як і у всій Прип'яті, все спокійно. Хворі лежать у стаціонарі, тихо сплять малюки в пологовому будинку, лікарі й медсестри несуть чергування. Лише іноді бригади швидкої медичної
допомоги виїжджають на звичайні виклики. Вони ще не знають,
що за три кілометри від них на ЧАЕС йде експеримент, який через декілька секунд змінить їхнє життя назавжди.
Медсанчастина № 126 – перше місце в м. Прип’ять, яке пізнало всю глибину трагедії. Сюди привозили перших постраждалих.
Тут смерть наздогнала одного з них, а її підвали досі зберігають
сліди страшної катастрофи.

Валерій Ходемчук загинув у перші секунди після вибуху під
уламками енергоблоку. Микола Ващук, Микола Титенок, Віктор
Кибенок, Василь Ігнатенко, Володимир Правик, Володимир Тищура – саме вони першими, без жодних вагань, не замислюючись про наслідки, кинулися гасити полум’я реактора, проте воно
виявилося сильнішим. Після вибуху в реакторі залишилося 800
тонн графіту, який спричинив десятиденну пожежу.
Фатальна помилка тогочасного уряду СРСР – нерозголошення трагедії. Ні місцеве населення, ні світ не знали про глобальність вибуху. Тисячі людей вранці вийшли на роботу, по справах,
на прогулянки з дітьми, не підозрюючи, що у повітрі знаходяться
тонни радіації.
Першою аномальне підвищення радіації на своїй території
виявила Швеція, саме тоді виникли перші підозри щодо лиха в
Україні. Лише 28 квітня влада СРСР надала офіційну інформацію,
проте масштаб та глобальність проблеми приховували та не розголошували.

Чи можна було уникнути цієї всесвітньої катастрофи? Причиною вибуху протягом тривалого часу вважали халатність працівників та недотримання ними правил безпеки. Проте через кілька
років визнали факт про неправильне проектування реактора та
помилки, які були здійснені співробітниками станції не через їхню
халатність та недбалість, а через недостатнє інформування персоналу про небезпеку, пов’язану з конструюванням. Також варто
зазначити позицію Бориса Патона щодо 3-го то 4-го реакторів на
ЧАЕС – він виступав проти їх зведення, пояснюючи можливістю
катастрофи через концентрацію уже діючих електростанцій.
Унаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивного підвищення зазнали 12 областей України, також радіація активно поширилася на закордонні землі аж до сходу США. Збільшилася
численність смертності серед людей. Лише станом на 1987 рік –
2 тис. смертей, а у 1995 їх було вже 95,5 тис. Лікарі виявили в уражених радіацією схильність до серцево-судинних захворювань,
катаракти очей, порушення психічного стану та зниження імунітету. Найбільш розповсюдженими виявилися лейкемія та рак щитоподібної залози. Станом на сьогодні 150 тис. км2 навколо ЧАЕС
непридатні для життя й досі.

Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà,
ñòóäêîð (II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

Тривожний дзвінок до медсанчастини надійшов відразу ж
після вибуху. На місце аварії ЧАЕС виїхав фельдшер, він зрозумів всю тяжкість стану й викликав допомогу. Перших постраждалих почали обробляти прямо в кареті швидкої медичної допомоги. Про нормальну дезактивацію мови не йшло. З постраждалих
зривали одяг, давали інший і відправляли до Прип’ятської лікарні.
Диспетчерська «Швидкої допомоги» розташовувалася поряд
із приймальним покоєм в будівлі прип’ятської лікарні. Одночасно
тут можна було прийняти на санітарну обробку до 10 важких хворих, але не десятки, як це довелося робити у ніч і ранок 26 квітня.
Нічний штат «Швидкої допомоги» був невеликий. Того разу
своє чергування несли диспетчер Л.Н. Мосенцова, лікар В.П. Білоконь, фельдшер А.І. Скачок. У приймальному покої чергували
медсестра В.І. Кудріна та санітарка Г.І. Дедовець. В.П. Білоконь
разом з водієм А.А. Гумаровим терміново попрямували до станції, не маючи жодних засобів захисту, навіть одноразових респіраторів «пелюстка». Через 40 хв після вибуху до медсанчастини надійшли перші 7 постраждалих. О 4-й годині 30 хв – 36, а до
6-ї години ранку вже було госпіталізовано 108 осіб із числа пожежників і працівників станції. Ще 24 людини були поміщені в лікарню протягом 26 квітня. Постраждалих, які перебували у вкрай
важкому стані, готували до транспортування в 6-у клінічну лікарню Москви. Люди скаржилися на головний біль, біль у горлі, сухість у роті, нудоту, блювання.
Близько 6-ї години ранку помер В.Н. Шашенок – працівник
станції, який у ніч аварії чергував у приміщенні, розташованому
під живильним вузлом реактора 4-го енергоблоку.
«Чорнобильців» приймали Г.Н. Шіховцов, А.П. Ільясов і
Л.М. Чухнов. Прибула завідувач терапевтичного відділення
Н.Ф. Мальцева. До роботи з обробки хворих долучилися хірурги А.М. Бень, В.В. Мироненко, травматологи М.Г. Нуріахмедов,
М.І. Беліченко, хірургічна сестра М.А. Бойко. Деякі співробітники
швидкої медичної допомоги м. Прип’ять незабаром самі опинилися серед постраждалих від випромінювання.
Лікар Білоконь повернеться до Прип’яті тільки на ранок, і
буде негайно госпіталізований слідом за тими атомниками, яких
він відправляв зі станції. Діагноз – «Променева хвороба». Сім разів входив у реакторне відділення лікар П.М. Тинянов, виводячи
звідти уражених. Хірург С.П. Гнєздилов був у Прип’яті до того моменту, поки з міста не евакуювали останніх жителів, але сам не
поїхав, прийшов до центральної лікарні Чорнобиля зі словами:
«Буду працювати тут».

Îëüãà Êîçèðåíêî,
II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я

ПОГАНИЙ НАСТРІЙ І ДЕПРЕСІЯ – НЕ ДЛЯ НАС!
У нашій суспільній свідомості існує одна дуже проста думка,
безпосередньо пов’язана з питаннями здоров’я і проблемами
його відсутності. «Буде здоров’я – все решта додасться», – так
звучить це багатовікове спостереження. І дійсно, здоров’я –
справжнє багатство, наявність якого ми інколи ігноруємо. Тож,
щороку 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Ця дата
була обрана на честь Всесвітньої організації охорони здоров’я,
Устав якої набув чинності в 1948 році.

У 2017 році темою Всесвітнього дня здоров’я стала депресія,
яка є основною причиною поганого стану здоров’я та інвалідності
в усьому світі. За останніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я на сьогоднішній день понад 300 млн людей у світі
живуть із цією хворобою.
Депресія – це розлад, що характеризується зниженням настрою, втратою здатності переживати радість. Життя багатогранне і своєрідне, отже, для однієї людини ситуація, що виникла, може стати трагічною і надзвичайно травматичною, для
іншої – смішною, а третя людина взагалі не зверне на неї жодної
уваги. У сучасному суспільстві людина перебуває в постійному,
стрімкому русі, зазнає величезних розумових й фізичних навантажень, прагнучи встигнути все й скрізь. При цьому ми щодня потрапляємо в різні стресові ситуації, відчуваємо велике емоційне
напруження, дратівливість, втому й дискомфорт. І в цій метушні
мало хто з нас замислюється, якої шкоди все це завдає психічному й фізичному здоров’ю, адже саме психічне здоров’я є однією
з найважливіших складових частин здоров’я людини.
Фахівці виявили міцні зв'язки між депресією та іншими неінфекційними розладами й захворюваннями. Стан депресії підвищує ризик виникнення серцево-судинних патологій і таких захворювань, як діабет і хвороби серця. І навпаки, для людей із цими
порушеннями характерний підвищений ризик розвитку депресії.

Внаслідок тривалого емоційного напруження у людини знижується імунітет, що незмінно призводить до розвитку різних порушень, а також до загострення хронічних захворювань. За статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я
депресивні розлади до 2020 року вийдуть на перше місце серед
усіх хвороб людства, випередивши серцево-судинні порушення
і онкологію.
Для депресії характерні стійка зневіра й втрата інтересу до
того, що зазвичай приносить людям задоволення, а також нездатність виконувати повсякденні справи протягом 14 або більше
днів. Порушення мислення виражається у негативних судженнях і
песимістичному погляді на події. З’являється рухова та мовна загальмованість. Спілкування з близькими та друзями, колегами по
роботі зводяться до мінімуму, стають тяжкими, все більше роздратовують.
Приблизно половина всіх проблем із психічним здоров’ям у
дорослих бере свій початок у дитинстві або в підлітковому віці.
Порушення психічного здоров’я в підлітковому віці безпосередньо пов’язані з безробіттям, злочинністю, курінням, вживанням
наркотиків, ожирінням і розвитком психічних розладів у майбутньому. Отже, підвищення стійкості дітей і підлітків до психічних
захворювань є досить важливим завданням. Ключове значення
для такої стійкості має надання підтримки і своєчасні втручання,
спрямовані на захист благополуччя людей.
Нелікована депресія практично ізолює людину від оточуючих. Іноді першим кроком до покращання може стати розмова
з людиною, що викликає довіру. Тому важливо, щоб такий стан
людини не залишили без уваги близькі та рідні, при цьому зробили все можливе для того, щоб ця людина звернулася за належною допомогою до фахівця, інколи навіть до кількох фахівців.
Не відкладайте візит – життя повинно бути яскравим і сповненим
позитиву.
Даючи пораду, як самостійно вийти з депресії, ми зовсім не
хочемо сказати, що зробити це можна швидко, але головне – вірити в себе, не опускати руки й не зупинятися. Ви побачите, що
через якийсь час щоденна посмішка в дзеркалі перестане здаватися насмішкою над собою і перетвориться на щиру й завзяту. І
тоді можна зі свіжими силами воювати з причинами, що викликали вашу нудьгу.
Людина не вибирає свою хворобу, але вона вибирає стрес –
і стрес вибирає захворювання. Тому поганий настрій і депресія не
для нас. Будьте здорові!

Àíàñòàñiÿ Áàñêàêîâà, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò,
Àë³íà Ëóí³íà, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЛЮДМИЛИ ТРОХИМІВНИ КИРИЧОК
(1932–2017)

19 квітня 2017 року на 85-му році пішла з життя відомий науковець, педагог, професор Людмила
Трохимівна Киричок.
Уся трудова діяльність Людмили Трохимівни була тісно пов’язана з Харківським національним
медичним університетом, де вона пройшла довгий шлях від аспіранта (1956–1959 рр.) під керівництвом професора М.С. Харченка до завідувача кафедри фармакології та медичної рецептури
(1985–2002 рр.).
Л.Т. Киричок була блискучим лектором, талановитим педагогом, вимогливим та відповідальним
науковцем, взірцем високої працездатності, сумлінного ставлення до своїх обов’язків, умілої організації головних напрямків діяльності на кафедрі.
Науковим напрямком діяльності Людмили Трохимівни був пошук шляхів фармакологічної корекції несприятливих наслідків емоційного стресу й вивчення антистресової дії лікарських препаратів, які впливають на природні процеси та функції захисту організму від емоційно-негативних
факторів.
Під керівництвом Л.Т. Киричок захищено 7 кандидатських дисертацій. Протягом багаторічної і
плідної праці Людмила Трохимівна видала понад 300 наукових праць, вона є співавтором національного підручника «Фармакологія», винаходів, багатьох навчальних посібників, праць науковометодичного напрямку.
З 1985 по 1995 р. Л.Т. Киричок очолювала роботу Харківського відділення Українського наукового товариства фармакологів, була членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій за
спеціальністю «фармакологія» і «патофізіологія». Вона заслужено користувалася авторитетом і повагою серед студентів, колег і науковців.
Ректорат, співробітники та студенти Харківського національного медичного університету глибоко сумують та висловлюють щирі співчуття родині й близьким. Світла пам’ять про Людмилу Трохимівну Киричок назавжди збережеться в наших
серцях.
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ВЕСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ КВН
4 апреля впервые в стенах Харьковского национального медицинского университета прошел фестиваль Украинской медицинской лиги КВН («УМ лига»). Сборные команды медицинских вузов съехались из разных уголков нашей страны, чтобы побороться за
звание лучших «смехотерапевтов» Украины.
На I фестивале «УМ лиги» были представители медицинских вузов из Рубежного (Луганск),
Полтавы, Киева, Одессы, Харькова. В стенах ХНМУ со смехом, остроумными шутками и хорошим настроением встретились старые знакомые и новые друзья-КВНщики, для того, чтобы известная всем мелодия «Мы начинаем КВН» зазвучала по-весеннему.
Преодолевая долгие переезды, порой не выспавшиеся команды подарили людям море шуток, улыбок и отличного настроения. Однако дух соперничества все же присутствовал, о чем не
забывало наше компетентное жюри. В итоге дипломантами фестиваля «УМ лиги» КВН стали:
• сборная команда КВН ХНУ им. В.Н. Каразина «Под наркозом»;
• сборная команда КВН ДЗ «ЛГМУ» «Лига несправедливости»;
• сборная команда КВН ВДНЗ «УМСА» «Happy meal».
Призовые места распределились следующим образом: III – сборная команда КВН НМУ
им. А.А. Богомольца «Трезвый мастер», II – сборная команда КВН ХНМУ «Осторожно, харьковчане!». Почетное I место завоевала сборная команда КВН из Одессы «Дышите – не дышите».
Хотя, если говорить честно, призы – вещь приятная, но все это мелочи в сравнении с
позитивными эмоциями и веселой атмосферой конкурса. Ведь взамен, стоя на сцене, ребята получили такой энергетический заряд
от зрителей, которого, по моему мнению, должно хватить до следующего учебного года. Самое главное – это дружба между медицинскими вузами и новые встречи уже в следующем учебном году!
Ñåðãåé Ïîíîìàðåâ, êàïèòàí ñáîðíîé êîìàíäû ÊÂÍ ÕÍÌÓ

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

ÇÎËÎÒ² ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²Â ÕÍÌÓ
17–19 березня у м. Бровари Київської області пройшов
Чемпіонат України з «ушу» серед дорослих, у рамках якого студенти українських вишів змагалися за програмою ХІІІ літньої
Універсіади України.
З цього року «ушу» як вид спорту включено до програми Всесвітньої літньої Універсіади, що відбудеться в серпні
2017 року на Тайвані.
Студентка II медичного факультету Вікторія Арістова здобула дві золоті медалі чемпіонату та стала переможцем у розділі «тайцзицюань + тайцзіцзянь».
Студент II медичного факультету Ярослав Нестерук здобув дві золоті нагороди в розділах «Забава» та «Борня–1» у змаганнях за Кубок України з козацького
двобою серед дорослих, що пройшли 17–19 березня у м. Суми.
Вітаємо наших спортсменів та їх тренерів, бажаємо вдалих стартів і нових яскравих перемог!

ІГРИ РОЗУМУ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНІРУ!
4 квітня в Палаці праці відбувся турнір з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Захід
проходив за ініціативи Харківського обласної організації профспілки працівників охорони
здоров’я України.
Участь у змаганні взяла молодь Харківського національного медичного університету та
Національного фармацевтичного університету. Наш виш на турнірі представили одразу 3 команди інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?».
Під час гри студенти нашого університету показали свої неабиякі інтелектуальні здібності та в підсумку посіли всі призові місця, які розподілилися наступним чином:
ІІІ місце – команда «Таки Мед» (капітан Олексій Титаренко);
ІІ місце – команда «Спиртовой протокол» (капітан Єгор Черкашин).
У напруженій боротьбі перемогу виборола команда «Алфавит Морга» у складі Варвари Лактіонової, Ганни Величко, Дмитра Єлєзєва, Романа Артамонова та капітана Анастасії Матвєєвої.

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«GOLDEN LION–2017» ОБ’ЄДНАВ МОЛОДИХ МИТЦІВ
Навесні у Львові відбувся щорічний Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Golden Lion–2017».
До участі були залучені студенти різних навчальних закладів України та Молдови.
Харківський національний медичний університет представляли керівник вокальних гуртків та студенти – учасники творчих вокальних колективів Молодіжного центру університету. Фестиваль-конкурс
об’єднав усіх учасників навколо мистецтва в ім’я миру та любові до України. А головне – подарував усім
можливість спробувати свої сили, побачити роботу інших конкурсантів та у чесній, справедливій боротьбі отримати нагороди у своїй номінації та віковій категорії. За результатами конкурсного відбору
наші студенти разом із керівником здобули перемогу в таких номінаціях:
I місце – Катерина Малишева та Катерина Каштан («Естрадний дует»);
II місце – Катерина Каштан («Естрадний вокал», 5 категорія);
II місце – Ілона Крючкова («Естрадний вокал», 4 категорія);
II місце – Руслан Блудов («Естрадний вокал», 5 категорія);
III місце – Марія Білоусова та Руслан Блудов («Естрадний дует»).
Категорія «Професіонали» – Ірина Вус, керівник вокальних гуртків ХНМУ (I місце).

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
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КОНКУРС КРАСИ Й ТАЛАНТІВ

19 квітня у приміщенні актового залу ХНМУ відбулося
довгоочікуване весняне свято краси – конкурс «Міс Університет–2017».
У конкурсі взяли участь 10 чарівних дівчат. Протягом видовищного заходу претендентки на звання головної героїні вечора продемонстрували професійну фотопрезентацію,
оригінальні творчі здібності, танцювальне змагання та конкурс дизайну одягу. За результатами конкурсу в чесній боротьбі за першість учасниці отримали нагороди за такими
номінаціями:
«Міс Ангел» – Катерина Меженська (II медичний факультет).
«Міс Особистість» – Анна Пітель (III медичний факультет).
«Міс Захоплення» – Ілона Корнілова (I медичний факультет).
«Міс Лірика» – Аміра Сєдих (I медичний факультет)
«Міс Фотомодель» – Владислава Топчій (III медичний
факультет).
«Міс Перлина Вечора» – Наталія Минка (II медичний
факультет).
«Приз глядацьких симпатій» – Єлизавета Комаринець
(I медичний факультет).
«II Віце-міс» – Лідія Моісеєнко (IV медичний факультет).
«I Віце-міс» – Крістіна Чернонос (IV медичний факультет).
«Міс Університет–2017» – Дарія Мележко (медичний
коледж ХНМУ).
Вітаємо наших красунь!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«ЧОРНОМОРСЬКИЙ БРИЗ» ПІДКОРИЛИ ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ ХНМУ

Ансамбль бального танцю «Арт-Денс» (керівник колективу – Ксенія Посох) та ансамбль народного танцю «Радість» (керівник – Маргарита Миронова) Молодіжного центру Харківського
національного медичного університету взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Чорноморський бриз–
2017», що традиційно проходив навесні у м. Одесі.
У фестивалі-конкурсі цього року взяли участь 132 танцювальні колективи України, зокрема, учасники з Дніпра, Кривого Рога,
Кропивницького, Чорноморська, Києва, Одеси тощо. Наші творчі колективи отримали 10 балів із 10 від усіх членів журі. Проде-

монструвавши різножанрові виступи, ансамблі «Радість» та «АртДенс» ХНМУ здобули дипломи лауреатів І ступеня у 5-й віковій
категорії.
Вітаємо танцювальні колективи Молодіжного центру з черговою перемогою!
Ñòîð³íêó ï³äãîòóâàëà Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà
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ЮВІЛЯРИ
У квітні свій ювілей святкують: завідувач сектору обліку документів відділу комплектування документів Наукової бібліотеки Наталя Станіславівна Бранцевич, старший лаборант кафедри неврології № 1 Олександр Олександрович
Гелетка, доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Ніна Олександрівна Гордієнко, професор кафедри хірургії № 1 Василь Григорович Грома, прибиральник службових приміщень корпусу «А» господарчого відділу Лідія Андріївна Дубінчак, завідувач кафедри оториноларингології Анатолій Семенович Журавльов, сторож
гуртожитку Євген Михайлович Кальницький, професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Олена Михайлівна Ковальова, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики ти біобезпеки Кіра Миколаївна Компанієць, доцент кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони
здоров’я Валерій Іванович Кравченко, лаборант кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса Наталія Андріївна Курська, провідний інженер експлуатацiйно-технiчного вiддiлу Микола
Тимофійович Лисенков, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Світлана Леонідівна Матвєєва, підсобний робітник їдальні Ніна Федорівна Рожнова, лаборант кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Жанна Федорівна Ряполова, доцент кафедри епідеміології Віктор Іванович Семішев, лаборант кафедри медицини невідкладних
станів, анестезіології та інтенсивної терапії Тетяна Олександрівна Скоблик, оператор котельні газової гуртожитку № 2
Олександр Романович Сумський, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Ірина Миколаївна Щербіна, прибиральник службових приміщень господарчого відділу (Трінклера, 12) Валентина Миколаївна Шмадченко.
Шановні ювіляри!
Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання й побажання міцного здоров'я, добробуту та стабільності, вірних друзів,
втілення в життя всіх благородних задумів та заповітних мрій! Нехай у вашій оселі завжди панують любов,
щастя, злагода та сімейне благополуччя!
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