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ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»
НАША ШАНА

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ, СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!
У ці травневі дні ми відзначаємо День пам’яті та примирення і вшановуємо мужність і відданість тих, хто здобув перемогу над нацизмом у Другій світовій війні.
Народ України один із тих, хто втратив неймовірно велику кількість своїх синів і доньок у цій трагедії світового
масштабу. Понад сімдесят років тому український народ
разом з іншими народами антигітлерівської коаліції ціною
мільйонів життів захистив світ від жахіть нацизму.
Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих
у Другій світовій війні, віддаємо шану її ветеранам, які сьогодні серед нас, усвідомлюючи, що без їхнього подвигу не
було б ані сучасної Європи, ані європейського майбутнього України. Вшановуємо й представників покоління, обпаленого вогнем війни – учасників бойових дій, дітей війни
та всіх тих, чиї долі було понівечено у безжальній воєнній
круговерті двадцятого століття. Уклінно дякуємо їм за той
неоціненний внесок, який вони зробили у спільну справу
відновлення миру на території нашої держави та її повоєнної відбудови.
Сьогодні, у День пам’яті та примирення, згадаймо всіх, хто виборов для нас цю Велику перемогу, зокрема вшануємо
пам'ять медичних працівників, що самовіддано й жертовно на полі бою та в тилу боролися за життя кожного бійця нашої армії.
Ці закарбовані в історії події пробуджують у кожному з нас почуття гордості за подвиг нашого народу та надихають українських
солдатів сьогодні відстоювати незалежність нашої країни на Сході.
Низький уклін ветеранам і захисникам Вітчизни, дякуємо за патріотизм і мужність заради незалежності та територіальної
цілісності України.
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ
Генес Семен Григорович (13.04.1898–27.01.1992) – 120 років з дня народження доктора медичних наук,
професора, заслуженого діяча науки УРСР (1946), проректора з навчальної роботи (1923–1926), декана робітфака (1922-1925), завідувача кафедри патофізіології (1932–1938) ХМІ.
Дудукалов Олексій Іванович (16(29).05.1838–1910) – 180 років з дня народження доктора медицини,
професора, першого завідувача кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного факультету
Імператорського Харківського університету (1884–1899).
Задорожний Борис Якимович (11.06.1923–18.10.1993) – 95 років з дня народження доктора медичних
наук, професора, ректора ХМІ (1959–1975), директора Українського науково-дослідного інституту дерматології і венерології (1956–
1959), завідувача кафедри дерматології та венерології ХМІ (1966 – 1993), почесного доктора Познанської (Польща) медичної академії (1969).
Зінченко-Гладких Валентина Дмитрівна (12.05.1923–01.01.2008) – 95 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії ХМІ (1974–1990), декана педіатричного факультету ХМІ
(1966–1992).
Марзєєв Олександр Микитович (06.04.1883–01.02.1956) – 135 років з дня народження доктора медицини, професора,
дійсного члена АМН СРСР (1944), заслуженого діяча науки УРСР (1935), засновника і керівника кафедри комунальної гігієни ХМІ
(1933–1941).
Опенховський Федір Мечиславович (травень 1853–01(14).01.1914) – 165 років з дня народження доктора медицини, професора, завідувача кафедри факультетської терапії медичного факультету Імператорського Харківського університету
(1903–1914).
Панкратьєв Борис Євменович (13.05.1898–) – 120 років з дня народження доктора медичних наук, професора, заслуженого
діяча наук Узбекської РСР (1939), завідувача кафедри госпітальної хірургії ХМІ (1953–1959).
Соболєв Леонід Андріанович (26.06.1873–21.11.1943) – 145 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри шкірних і венеричних хвороб ХМІ (1925–1943), декана педіатричного факультету ХМІ (1934–1936).
Тец Григорій Ізраїлевич (01.05.1898–22.10.1967) – 120 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача
кафедри дитячих хвороб ХМІ (1944–1967).
Фролов Павло Федорович (15(27).06.1893–12.07.1974) – 125 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача кафедр загальної терапії (1933–1941) та пропедевтики внутрішніх хвороб (1941–1948) ХМІ.
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

ВСЕСВІТНЬО ВІДОМА КОМПАНІЯ НАГОРОДИЛА
НАЙВПЛИВОВІШИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ
Ректор Харківського національного медичного університету
Володимир Лісовий, єдиний серед науковців Харківщини в цьому році, став переможцем премії «Лідер науки України. Web of
Science Award Ukraine 2018» у номінації «Найбільш цитований
дослідник».
Церемонія нагородження
відбулася 11 квітня у Великому конференц-залі Національної академії наук України. Уже
вдруге цю престижну премію
в нашій країні разом з МОН,
НАН та МОЗ вручає міжнародна видавнича компанія Clarivate
Analytics (США, Філадельфія),
якій з 2016 року належить платформа Web of Science. У цьому
році в церемонії нагородження брала участь директорка
відділу маркетингу Clarivate
Analytics Виджи Кришнан.
Clarivate Analytics щороку відзначає науковців у різних
країнах світу. Така церемонія
відбулася вперше в Україні в
2016 році. Мета заходу – презентувати авторів, чия наполеглива
робота сприяє гідному представленню здобутків української науки. Крім науковців, були відзначені кращі українські видання, ВНЗ
і науково-дослідні установи, що стали лідерами за певними критеріями. Зокрема, цією премією у 2018 році нагороджені 9 українських учених, 14 вишів та наукових установ, а також один журнал за їх вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки. Науковців
відзначили за найбільшу кількість наукових робіт, опублікованих в
2008–2017 роках. Визнання переможцем Володимира Лісового,
відомого особистим внеском у медицину, свідчить про те, що науки про життя сьогодні активно просуваються і є найбільш проривними серед усіх галузей науки.

За словами Володимира Миколайовича: «Медицина – це наука, яка, незважаючи на стан охорони здоров’я в тій чи іншій країні,
має свій розвиток. У світі виконуються різноманітні дослідження,
в них беруть участь українські вчені, і дуже важливо, що сьогодні дев’ятеро з них відзначені такими високими нагородами, адже
це – світове визнання, яке свідчить, що наші дослідження публікуються у виданнях світового рівня, що само по собі вже є визнанням наших досліджень. Насправді, таких учених, чиї дослідження
публікуються саме в фахових виданнях, сьогодні в Україні багато.
Однак факт, що серед них з’явилися такі, хто є найбільш цитовані науковим суспільством і вченими в інших країнах, каже про те,

що наша наукова думка, наші досягнення мають світовий рівень і
ми можемо спілкуватися. Перш за все мова йде про спілкування
між ученими – це гарна можливість і доповісти на конгресах, і зустрітися з колегами з інших країн, і поділитися власним досвідом.
Тому я вважаю, що ця нагорода є визнанням світовою науковою
спільнотою досягнень вітчизняної медицини, зокрема, надбань
нашого колективу».

Співпраця з Clarivate Analytics може значною мірою сприяти
як підвищенню рівня досліджень учених вітчизняних вишів, завдяки можливості отримання якісної інформації щодо здобутків
світової науки, так і ширшому ознайомленню міжнародної наукової спільноти з досягненнями українських науковців. А церемонія
вручення відзнак Clarivate Analytics є чудовим приводом ще раз
привернути увагу урядовців та суспільства до наукових здобутків
світового рівня і проблем науковців України.

ДОВІДКА
Clarivate Analytics (у минулому – підрозділ з інтелектуальної власності та науки Thomson Reuters) сприяє інноваціям, надаючи клієнтам по всьому світу цінну та перевірену інформацію й аналітичні данні, що дозволяє їм розробляти, захищати і успішно комерціалізувати розробки та концепції. Сьогодні Clarivate Analytics є незалежною компанією зі штатом понад 4000 співробітників по
всьому світу, яка оперує у 100 країнах.
Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів. Web of Science
охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Доступ до цієї бази є важливим, адже це вагомий інструмент для вчених, щоб зрозуміти, що діється у світі, за якими напрямами потрібно проводити дослідження, де шукати для них партнерів.
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НАЦІОНАЛЬНА КАМПАНІЯ ЩОДО ВИБОРУ ЛІКАРЯ
1 квітня 2018 року розпочалася національна кампанія щодо вибору лікаря: кожен громадянин зможе обрати терапевта, педіатра
чи сімейного лікаря, а також заклад охорони здоров'я, у якому він буде обслуговуватися, із тих, що підключені до електронної системи
охорони здоров’я.
Алгоритм вибору лікаря та порядок підписання декларацій прописаний у документі «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу». Цей процес
стосується також викладачів та студентів університету. Згідно із запуском реформи в
Харкові студенти, які навчаються в університеті, професорсько-викладацький склад
та співробітники зможуть обрати будь-якого сімейного лікаря або терапевта серед
лікарів Міської студентської поліклініки, що має великий досвід медичного обслуговування студентів нашого міста, також в Університетській клініці ХНМУ чи за місцем
фактичного проживання, надалі підписати з обраним лікарем декларацію та отримувати всі послуги разом з будь-якими необхідними довідками щодо стану здоров’я.
У нашій газеті ми започатковуємо постійну рубрику щодо нагальних питань із
впровадження медичної реформи за матеріалами МОЗ України. Сьогодні ми розповімо, як українці обиратимуть терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів.
ДЛЯ ЧОГО ПІДПИСУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ
Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Так, підписуючи декларацію з
конкретним лікарем, ви повідомляєте державі (НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має находити у цей медзаклад.
Водночас, декларація не є юридичним документом і не підписується «раз і назавжди»: ви зможете укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти
нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі.
Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати декларацію за місцем прописки чи проживання. Однак лікар може відмовити вам
у підписанні декларації, якщо він уже набрав оптимальну кількість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900. Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо у селі проживає
2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію із сімейним лікарем. Без медичної допомоги не залишиться ніхто. Це
питання контролюватиме Національна служба здоров’я України.
ЯК ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ: ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Для підписання декларації з лікарем:
1. Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. Із собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини,
то візьміть також свідоцтво про її народження.
Важливо: заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я». Чи підключений
заклад до електронної системи охорони здоров'я – уточніть у реєстратурі чи у лікаря або перевірте самостійно на сайті: https://portal.
ehealth-ukraine.org/divisions.html#/
2. Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему «Електронне здоров’я». Це зробить уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо.
Важливо: дані вносяться в електронну систему – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо. Після введення даних пацієнт отримує СМС з кодом на вказаний номер телефону, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему «Електронне здоров’я» для
підтвердження.
3. Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров’я» примірник декларації для перевірки.
Важливо: уважно перевірте всі свої дані. Якщо помітили помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу. Декларацію
роздруковуватимуть до тих пір, поки все не буде правильно.
4. Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров’я» ще один примірник декларації.
Важливо: обидва примірники декларації мають бути ідентичними і без помилок.
5. Пацієнт підписує 2 примірники декларації.
Важливо: уповноважена особа проставляє відмітку з датою на обох примірниках декларації. Один із примірників залишається у
вас, інший – у медзакладі.
6. Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис працівника юридичної особи на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров’я».
Важливо: ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, у
якому працює вибраний вами лікар. Цей процес розпочнеться одразу, коли медзаклад увійде у реформу: автономізується та укладе
договір з НСЗУ.
Стосовно сімейного лікаря – він:
– спостерігає за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани;
– супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями;
– надає невідкладну допомогу;
– направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;
– проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів із груп ризику;
– консультує.
Сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб. А також надавати окремі послуги паліативної допомоги. Наприклад, оцінити ступінь болю, призначити та виписати рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому.
У рамках первинної медичної допомоги пацієнти гарантовано і безкоштовно можуть отримати:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- глюкозу крові;
- загальний холестерин;
- аналізи сечі;
- загальний аналіз сечі;
- електрокардіограму (ЕКГ) у стані спокою;
- мікроскопію харкотиння;
- швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс.
Сімейний лікар призначає ліки та виписує рецепти, за якими у тому числі можна отримати препарати за програмою відшкодування
вартості ліків, що буде поступово включати все більше захворювань та препаратів, а також оформлювати довідки, лікарняні листки.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ХНМУ – ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИШ З БАГАТОГРАННИМ ІСТОРИЧНИМ МИНУЛИМ

Поважні гості зустрілися з ректором Харківського національного медичного університету Володимиром Лісовим, деканом

стоматологічного факультету Віктором Ніконовим, начальником
відділу міжнародних зв’язків Анжелою Стащак та іншими представниками університету.
Володимир Лісовий привітав почесних гостей і зазначив:
«Ми раді вітати вас у стінах найстарішого ВНЗ країни, де свого
часу, вперше на території Радянського Союзу, розпочали навчання іноземних студентів. Сьогодні у нас навчаються студенти з 80 країн, впевнений, що наш інтернаціональний виш
з його багатогранним історичним минулим буде цікавий для
вас, адже багато інновацій і відкриттів, які закріпилися в усьому світі, були зроблені саме на базі харківської вищої медичної школи. Для вас підготовлена цікава програма знайомства
з університетом – ви відвідаєте університетські клініки, клінічні бази, зможете ознайомитися з історією університету в музеї ХНМУ, а також культурним життям нашого міста. Сподіваюся, що прохолодна погода буде компенсована нашим теплим
прийомом».
Іранські колеги раді тому, що мали можливість перебувати в такому шанованому закладі вищої медичної освіти, як Харківський національний медичний університет. Протягом їх перебування у виші вони отримали можливість не тільки розвивати
співпрацю між нашими закладами, а й ближче познайомитися з
культурою українського народу.

РОЗШИРЮЄМО МЕЖІ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

ВИВЧАЄМО ПЕРСПЕКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

З 26 по 28 березня представники Харківського національного медичного університету, а саме завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 та медсестринства Тетяна Оспанова, провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків Анна Курач
та старший викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної
медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Ольга Ленська, перебували з офіційним візитом в Академії Яна Длугоша,
що у місті Ченстохове (Польща).
Делегати
зустрілися з проректором з міжнародних
відносин
Янушем Капусняком, з яким обговорили можливості
міжнародного співробітництва між нашими університетами, питання обміну
викладачами,
організації конференцій, спільних публікацій тощо. Крім
того, представники
ХНМУ мали розмову
з деканом факультету
математики
та природних наук
Малгожатою Маковською, із заступником декана з питань
студентських справ
Аліною Гіль, а також
з представниками
кафедри фізіотерапії Яцеком Васиком
та Вечореком Збігневим.
Під час зустрічі обговорювалися
питання можливого взаємного обміну студентами, що навчаються за напрямом медсестринства
та фізичної реабілітації. Співробітники факультетів провели екскурсію університетом, показали класи для практичних занять та
лабораторії.

З 9 по 13 квітня фахівець відділу міжнародних зв'язків Валерія Колєснікова стала учасником Erasmus+ International Credit
Mobility 1st Staff Week 2018, що відбувся в Університеті Чукурова
(м. Адана, Туреччина).
Даний захід
проводиться задля
отримання досвіду організації мобільності в рамках
Erasmus+,
обговорення найкращих
практик, основних
перешкод, наступних
викликів
та перспективних можливостей. У форумі
взяли участь
представники
5 країн, а саме
Албанії, Боснії та Герцеговини, Косова,
Тунісу та Індонезії.
Під час робочого тижня
нашому представнику вдалося зустрітися з ректором
Університету Чукурова професором Мустафой Кібаром, начальником відділу міжнародних зв'язків професором Харуном Аріканом та координатором медичного факультету професором Хаканом Демірхінді. У ході зустрічі обговорювалися нові плани та
перспективи щодо академічних обмінів між студентами та викладачами, розробки перспективних проектів.
У рамках Erasmus+ International Credit Mobility 1st Staff
Week 2018 також був проведений Erasmus день, на якому фахівець відділу міжнародних зв'язків презентувала доповідь про
наш виш.

З 30 березня по 5 квітня в рамках договору про співпрацю
між Харківським національним медичним університетом і Тегеранським університетом медичних наук (ТУМН) до ХНМУ завітала делегація іранського університету у складі представників та
студентів Стоматологічної школи ТУМН, яку очолив проректор з
глобальних стратегій та міжнародних відносин Стоматологічної
школи ТУМН д-р Мохаммад Реза Хамі.

Ñòîð³íêà ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я

ЗАЛЕЖНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Коли близька вам людина чи навіть хтось незнайомий має залежність від алкоголю, паління чи інших речей, ви можете помітити це неозброєним оком. Тому що з дитинства ми знаємо про
погані звичкі, а з телевізора щодня повторюють, що надмірне
споживання шкідливих речовин руйнує здоров’я. Проте є й інші
види залежності, які ми звикли ігнорувати, адже ніхто не сприймає їх серйозно та не попереджає про небезпечні наслідки. З
цього приводу 6 квітня Рада Студентського наукового товариства
провела круглий стіл «Сучасні залежності молоді», приурочений
до Всесвітнього дня здоров'я.
На початку заходу всім присутнім було запропоновано написати, що саме вони вважають залежностями сучасної молоді. Відповіді були різними, зокрема: наркотики, телефон, соціальні мережі та вподобання, енергетики, кава, їжа, соціум,
цигарки, брендозалежність, слава, ігроманія тощо. Студентам
одразу було запропоновано вгадати 5 найпопулярніших залежностей сучасної молоді: Інтернет, покупки, кава, їжа та серіаломанія.
Цього разу студенти «опробували» на собі новітні технології
сучасних ігор за допомогою спеціальних програм. Переможці гри
були нагороджені невеликими подарунками від Ради СНТ. Уже
традиційно були заслухані лекції щодо залежності сучасної молоді від гаджетів. Підсумком круглого столу став дебатний клуб, у

якому активно взяли участь не тільки студенти, а й інтерни. Думка
молоді розділилась, дехто вважав, що залежності сучасної молоді – це прогрес та еволюція, дехто був впевнений, що це велика
проблема людства.

Будьте обережними у своїх звичках та не дозволяйте їм поглинати вас й визначати ваше майбутнє.
Îëåñÿ Ïëºõîâà, ãîëîâà Ðàäè ÑÍÒ

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС

ХИРУРГИЯ – КОМАНДНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
О том, как харьковские студенты выступили 30–31 марта на V
Всеукраинском конкурсе по практической хирургии в Киеве, теперь можно писать небольшой эпос. Но сначала несколько слов
о самом конкурсе и его организаторах.

Пятый год подряд в Киеве проводится конкурс для студентов и молодых специалистов, в котором принимают участие
талантливые и мотивированные будущие хирурги из разных городов Украины. Формат конкурса предусматривает симуляционные
операции на органокомплексах свиньи (wet lab) и лабораторных
животных (vet lab), а также работу на хирургических тренажерах. Основным предметом состязаний являются практические
навыки, которые применимы в различных направлениях хирургии.
Конкурс оценивают опытные врачи, преподаватели, руководители
научно-практических кружков, главные врачи клиник.

Организатором и инициатором проведения конкурса является хирургический клуб "Armata Manus" (Киев). В этом году местом проведения и соорганизатором стал частный вуз «Киевский
медицинский университет».

В конкурсе традиционно участвовали команды из медицинских университетов Украины: Киева, Харькова, Винницы,
Одессы, Донецка, Львова, Полтавы, Днепра.
Более 100 участников в составе 11 команд приняли вызов
в виде 14 подконкурсов: вязание узлов, гинекология, торакальная хирургия, хирургия сердца и сосудов (2 этапа подконкурсов), хирургия желудка и пищевода (2 этапа подконкурсов),
колопроктология, урология, лапароскопия (2 этапа подконкурсов), пластика кожи, интеллектуальная викторина «Внимание
на экран» и подконкурс вне общего зачета по живой хирургии
(vet lab).
Победителями подконкурсов стали команды из Харькова,
Киева, Винницы, Одессы, Львова.
Команды Винницы «ДНК Гиппократа» и Одессы "Festina
Lente" заняли призовые места в общем зачете (второе и третье
соответственно), а сюрпризом стало выступление команды из
Киева "New Generation Surgeons", которая впервые участвовала
в турнире и завоевала ряд призовых мест в подконкурсах.
Харьковчане были представлены на мероприятии двумя командами "Cor Fortis" и "Factotum". Для большинства из наших
студентов это было первое выступление в конкурсе подобного
рода. Но, несмотря на это, в общекомандном зачете победили харьковчане "Cor Fortis", завоевав почетный трофей – кубок
победителя. Команда "Factotum" заняла довольно престижное
шестое место в общекомандном зачете.
Команды представляли студенты І и ІІ медицинских факультетов:
Антон Печененко – капитан "Cor Fortis" – І место «Живая хирургия» (оператор);
Євгений Трегуб ("Cor Fortis") – ІІ место «Торакальная хирургия» (оператор);
Сергей Калантаевский ("Cor Fortis");
Роман Овчинка ("Cor Fortis");
Анастасия Дякивнич ("Cor Fortis") – ІІ место «Вязание
узлов»;
Антон Осокин ("Cor Fortis") – І место «Хирургия желудка и
пищевода» (оператор);
Катерина Калашник ("Cor Fortis") – ІІ место «Колопроктология» (оператор);
Анна Мальованная ("Factotum");
Павел Крашановский ("Factotum");
Павел Глянцев ("Factotum");
Катерина Александрова ("Factotum").
Поздравляем всех участников конкурса и благодарим за
высокий уровень мастерства!
Àíäðåé Òåëåæíûé, àññèñòåíò êàôåäðû õèðóðãèè ¹ 2
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НАУКОВО-ТВОРЧА ВИСТАВКА

КРАСА Й МИСТЕЦТВО В МЕДИЦИНІ
На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ім. проф.
Д.П. Гриньова за підтримки Студентського самоврядування та
Студентського наукового товариства 13 квітня відбулася науково-творча виставка (конкурс) «Мікробіологія очима студентів».
Учасниками конкурсу стали 65 студентів ІІ та ІІІ курсів
медичних і стоматологічного факультетів. Студенти виконували свої роботи
за допомогою техніки handmade, ліпки
з пластиліну, гіпсу,
випалювання по дереву, виготовлення
макетів з пінопласту,
електричних ламп,
плівки для рентгену,
воску, надувних кульок, картону, вовни та солодощів,
вишивки
нитками,
бісером та в’язання
гачком.
Серед
відвідувачів виставки можна було побачити
проректорів нашого вишу Володимира Марковського, Валерія
М’ясоєдова, Івана Летіка, деканів Світлану Краснікову, Вадима Сінайка, Віктора Ніконова. Також із творчістю студентів ознайомилися співробітники наукового й редакційного відділів, Наукової

бібліотеки, викладачі кафедр української мови, основ психології
та педагогіки; фармакології та медичної рецептури; медичної біології; медичної та біологічної фізики і медичної інформатики. На
виставку завітав Народний депутат України Олександр Біловол,
який був вражений творчим потенціалом студентів.
По завершенні роботи виставки серед кращих робіт учасників методом сліпого голосування було визначено переможців у
номінації «Вибір університету» (Шиблі Хаді та Вані Васім, VI медичний факультет). Потім члени Студентського самоврядування
та Студентського наукового товариства обирали переможців у
таких номінаціях, як «Креативність» (Дарина Сєнна, II медичний
факультет), «Мінімалізм» (Ярослав та Ростислав Мовчан, I медичний факультет), «Науковість» (Вабосо Сара Нненна, VI медичний
факультет), «Яскравість» (Наталія Ващенко, I медичний факультет), «Футуристичність» (Олексій Усіков, II медичний факультет),
«Сюрреалізм» (Вахтанг Федотов, I медичний факультет), «Масштабність» (Манан Гардян, стоматологічний факультет). Також
було визначено абсолютних переможців окремо серед студентів
ІІ курсу (Анна Момот, II медичний факультет) та ІІІ курсу (Дар’я Новікова, I медичний факультет). Переможці конкурсу були нагороджені дипломами, сертифікатами та пам’ятними призами.
Особливістю цього конкурсу стала можливість для її учасників проявити свою індивідуальність і креативність та показати, що
медицина – це не лише наука, а краса й мистецтво. У свою чергу викладачі визначили розуміння студентами світу мікроорганізмів, а також закріплення набутих умінь і навичок з мікробіології.
Колектив кафедри бажає учасникам подальших творчих успіхів і наукових відкриттів та висловлює величезну подяку всім студентам, що представили свої унікальні роботи!
Ìàðèíà Ì³øèíà, â.î. çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
ì³êðîá³îëîã³¿, â³ðóñîëîã³¿ òà ³ìóíîëîã³¿ ³ì. ïðîô. Ä.Ï. Ãðèíüîâà
Фото з виставки дивіться на стор. 15

МОЛОДІ НАУКОВЦІ

ШАНС ЗАЙМАТИСЯ НАУКОЮ
20 квітня 2016 року була чудова погода. Чому я пам’ятаю?
Саме в той день я вперше підійшов до Тетяни Вікторівни Горбач
з дивним проханням: «Я хочу брати участь у конференції, що відбудеться в листопаді». Напевно, так і відбулося моє перше знайомство з науковим гуртком кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету.

І ось я, студент ІІ курсу 17-ї групи, розпочав науковий шлях у
майбутнє. Спочатку працювати було дійсно незвично. Багато незнайомих людей, роботи та інформації…
Виступ на першій конференції в листопаді 2016 року був успішним. Проте для цього потрібно було проаналізувати багато джерел
літератури, написати тези, підготувати доповідь та опрацювати
нову для мене програму для презентацій – Prezi. Я зміг викликати
інтерес до теми у всіх слухачів, що сприяло розвитку дискусії. Команда кафедри радісно, можна сказати «з оваціями», поставилася
до виступу. Уперше в мене з’явилося відчуття, що «тебе почули».
Відразу після закінчення конференції мені подарували шанс
займатися справжньою наукою. Я просто не міг його змарнувати й відразу погодився. Вимірювання основних біохімічних порушень крові та сечі на біохімічних аналізаторах, центрифугування
і навіть підготовка пробірок виявилися навіть більш цікавими, ніж
я очікував. Увесь початковий шлях Тетяна Вікторівна мене підтримувала та допомагала, тож, у мене був і зараз є чудовий вчитель.
Подорожі до різних міст України, нові можливості та чудовий
колектив – ось чим я зобов’язаний кафедрі біохімії. Проте справ-

лятися з навантаженням одному було важко. Тож я знайшов собі
співавтора, партнера та гарну людину в поміч – студентку ІІ медичного факультету Катерину Третьякову.
З початку ІІІ курсу ми разом почали займатися конденсатом видихуваного повітря (КВП). Ідея оцінити біогенні аміни
в ньому виявилася перспективною. Закінчивши досліджувати
КВП та оцінивши свої результати, ми зрозуміли, що не зможемо їх помістити в єдину публікацію, тож і вирішили взяти участь
у конкурсі всеукраїнських студентських наукових робіт. Разом
із Катериною нам довелося декілька місяців готувати до конкурсу власні дослідження. Без допомоги завідувача кафедри
Оксани Анатоліївни та Тетяни Вікторівни ми би не впоралися.

І ось, 28 березня у нас була можливість продемонструвати,
що вийшло. Рівень конференції був дійсно високим, тож боротьба відчувалася до останнього (34 доповідача!). Чи були сумніви у
власному виступі? Так, напевно, що були. Проте перш за все була
і впевненість. За рішенням президії ми отримали друге місце на ІІ
етапі конкурсу наукових робіт в секції «Медицина». Так, це не перше місце, однак ми задоволені результатом. Нас вислухали, ми
донесли цікаву інформацію, що зможе стати в нагоді в стаціонарі.
А це краще за будь-який приз. Велика подяка всьому колективу
кафедри біологічної хімії за віру в студентів, шанс розвиватися та
всебічну допомогу.
ªâãåí³é Áåçåãà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ

ВОНИ НАБЛИЖАЛИ ПЕРЕМОГУ
Медичний факультет Харківського університету, а згодом і
Харківський медичний інститут, став колискою багатьох видатних
учених і лікарів. Дехто з них набував тут знань, а інші відточували професійну майстерність, одночасно передаючи ії студентам.
Святкуючи 73-у річницю Перемоги, треба нагадати деякі з
прізвищ, що були добре відомі на фронтах. Це люди, які свого
часу навчалися або працювали в нашому університеті. Інформацію про них знаходимо в літературі, архівних документах, деякі з
них збереглися і в музеї історії ХНМУ.
Під час війни заступником головного хірурга Радянської Армії
був Володимир Семенович Левіт, який ще у 1906 році закінчив
медичний факультет Харківського університету. Коли почалася
війна, він був уже відомим ученим-хірургом, заслуженим діячем
науки, генерал-майором медичної служби. Від початку бойових
дій він організовував і налаштовував поетапне лікування поранених у медсанбатах, армійських і фронтових шпиталях. Уперше
запропонував метод активної обробки самої кістки при ії вогнепальному пошкодженні.
Другим заступником головного хірурга Радянської Армії був
заслужений діяч науки, професор, генерал-лейтенант медичної
служби Володимир Миколайович Шамов, який очолив роботу
з організації нейрохірургічної допомоги та служби переливання
крові. У 1923–1939 роках він був завідувачем кафедри факультетської хірургії 1-го ХМІ, директором створеного ним інституту переливання крові та невідкладної хірургії.
Велику увагу В.М. Шамов приділяв удосконаленню спеціалізованої медичної допомоги, використовуванню крові у воєннопольових умовах.
До речі, перша пересувна станція заготівлі крові була організована в армії Другого Прибалтійського фронту, де головним хірургом служив полковник медичної служби, професор Микола Миколайович Мілостанов, теж наш випускник і колишній викладач.

У 1940–1941 н.р. кафедрою воєнно-польової хірургії воєнфаку 1-го ХМІ керував Станіслав Йосипович Банайтіс. З перших днів війни він став на чолі хірургічної служби найбільш небезпечного Західного фронту. Станіслав Йосипович проявив себе
видатним організатором хірургічної допомоги пораненим. У 1942
році вийшла його праця «Короткий курс воєнно-польової хірургії»
у співавторстві з П.О. Купріяновим. Цьому питанню були присвячені ще 4 посібники для фронтових лікарів-хірургів.
Головним хірургом ВМФ став Юстин Юліанович Джанелідзе,
видатний учений, дійсний член АМН СРСР. Ще на початку ХХ століття він отримав медичну освіту в нашому університеті, але не закінчив його, бо у 1905 році був виключений за участь у революційних
студентських виступах. Ю.Ю. Джанелідзе – автор багатьох робіт із
найважливіших проблем воєнної та невідкладної хірургії. Зокрема,
він запропонував спосіб лікування аневризм великих судин.
Головним епідеміологом ВМФ було призначено випускника
нашого ВНЗ 1922 року Андрія Яковича Алімова – видатного радянського епідеміолога, мікробіолога та імунолога.
Терапевтичною службою 28-ї армії Сталінградського, а згодом
2-го Українського фронтів керував Роман Іванович Шарлай, вихованець і майбутній директор Харківського медичного інституту.
Завдяки самовідданій праці всіх медиків на фронтах і в тилу,
а також, без сумніву, і тим людям, про яких йдеться у цій статті, їх
організаційним здібностям, процент повернення на фронт після
поранень у нашій армії був дуже високим. За офіційними даними
він складав 73 %, що сприймалося європейськими представниками, як диво в галузі медицини.
Ми згадали ці прізвища, щоб ще раз подякувати тим, хто
наближав Перемогу у Другій світовій війні, і відчути гордість за
те, що помітний слід у долях цих людей залишив наш рідний
університет, наша alma mater.

Çà ìàòåð³àëàìè Íàðîäíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ
(к 50-летию музея истории ХНМУ)

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ
Продолжаем знакомство с экспозицией музея истории.
Представляем вниманию читателя отдельные фотографии,
посвященные 30-м гг. XX в.
Из книги отзывов
«Чудовий сучасний музей! Талановито, із натхненням викладена історія закладу. Велика подяка керівництву Університету за
дбайливе ставлення до власної історії, за надання можливості

Проф. В.П.Воробьев с преподавателями
и студентами в анатомическом театре, 1922

Харьковские
ученые –
создатели
научноисследовательских
институтов

студентству знайомитися з кращими традиціями харківської медицини, з біографіями людей, які своїм життям та працею доводять високе призначення людини у цьому світі і, особливе значення справжнього лікаря у суспільстві!
Çàâ. â³ää³ëîì äîðåâ. ³ñòîð³¿ Õ²Ì À.Ì. Ïðîõîðîâ
P.S. Взірцевим музейним працівникам – здоров’я, розумних,
чулих екскурсантів та успіхів!».

Первый советский выпуск врачей ХМИ, 1925

Проф. Д.Е.Альперн –
основатель СНО,
с кружковцами,
1930
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НАГАЛЬНО

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО АУТИЗМ

11 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Саме в цей день у 1755 році народився англійський лікар Джеймс Паркінсон, який вперше описав захворювання. Минуло вже майже два століття з моменту першого опису цієї
хвороби, проте в усьому світі дотепер немає жодного пацієнта,
який повністю одужав.
Перш ніж боротися із хворобою Паркінсона, потрібно розуміти механізми її виникнення. Хвороба Паркінсона – це захворювання центральної нервової системи, в основі якого лежить зниження вироблення клітинами головного мозку в певній ділянці
(чорній субстанції) найважливішого нейрорегулятора, який називається дофамін. В основі зменшення кількості дофаміну лежить
безліч причин, у тому числі генетичні та екологічні. Захворювання, як правило, протікає з такими характерними симптомами, як
тремор (тремтіння), м'язова ригідність (підвищений м'язовий тонус, через який виникає загальмованість і в'язкість рухів), брадикінезія (повільність і труднощі з рухами), порушення збереження
балансу, сну, втрата координації. Боротьба з хворобою Паркінсона важлива, адже в кінцевому підсумку відбувається зниження
розумових функцій, і на пізніх стадіях захворювання розвивається слабоумство.
На важку форму хвороби Паркінсона страждав легендарний
боксер Мухаммед Алі. Спортсмену був поставлений страшний
діагноз через три роки після його останнього бою в 1981 році.
Креативний і популярний музикант Оззі Осборн тривалий час
сприймав головний симптом хвороби – тремтіння в руках – як наслідки вживання наркотиків. Проте в 2005 році лікарі підтвердили
у Оззі хворобу Паркінсона.
На сьогоднішній день у дослідженні шляхів боротьби із цим
захворюванням досягнутий певний прогрес. Новітні методи лікування хвороби включають в себе такий напрямок, як генна терапія, і на цьому полі вже досягнуті деякі успіхи. Наприклад, дослідники з Інституту неврології в Федеральному технологічному
інституті в Швейцарії сконструювали вірус, що несе ген фактора
GDNF, здатний зупиняти наступ хвороби Паркінсона, і досліди на
мавпах пройшли успішно. Гарні результати показали й досліди із
м'якої імпульсної електростимуляції нейронів, які зараз проводять
у Франції. Можливо, цей метод скоро замінить стимуляцію глибоких мозкових структур, яка застосовується сьогодні. Дослідження
тривають, однак поки в арсеналі сучасної медицини немає методу,
що дозволяє повністю вилікувати хворобу Паркінсона.
Проте новітнє лікування дозволяє значно поліпшити якість
життя та віддалити розвиток хвороби, отже пацієнти, яким цей
діагноз був поставлений недавно, мають усі шанси зберегти
здатність до самообслуговування на довгі роки і, можливо, випробувати на собі інноваційні методи, які на сучасний момент
розробляються.

У листопаді 2007 року Генеральна Асамблея ООН оголосила
2 квітня Всесвітнім днем поширення інформації щодо проблеми
аутизму. ООН висловила глибоке занепокоєння чисельністю дітей, які страждають на аутизм у всіх регіонах світу, і проблемами,
що випливають звідси. Всесвітній день інформування про проблему аутизму дозволяє розвіяти міфи й забобони щодо таких
дітей, надати більш об'єктивну інформацію, об'єднати зусилля
батьків, фахівців різних міністерств і відомств, а також людей, небайдужих до чужих проблем.
На сьогоднішній день аутизм не виліковний, тобто потрібно зрозуміти, яке це захворювання. Аутизм – це вроджене порушення психічного розвитку, тобто ним не можна заразитися і
від нього неможливо вилікуватися. Причина аутизму полягає в
генетичних порушеннях. У людей із аутизмом спостерігається
надмірність нейронних зв'язків між відділами головного мозку. Як
наслідок, їх мозок перевантажений і не справляється з потоком
інформації.
За останні два десятиріччя кількість людей з діагнозом «аутизм» стрімко зростає в усьому світі. Наприклад, цей діагноз у
США ставиться одному з 88 дітей, у Південній Кореї – одному
з 38. Прояви аутизму надзвичайно різноманітні. Деякі діти опановують промову, інші – ні. Одні будуть відставати в розумовому розвитку (приблизно 45%), у інших проявиться блискучий
інтелект або феноменальна пам'ять. Хтось зробить відкриття
або напише книги, а хтось так і не зможе навчитися читати. Проте якими б різними вони не були, аутисти здатні нам відкритися, якщо ми докладемо зусиль, щоб навчити їх спілкуватися з
нами. Своєрідність того, хто страждає на аутизм, виявляється
перш за все в тому, що він по-іншому чує, бачить, відчуває свою
реальність. Через генетичні порушення мозок таких дітей надмірно активний, він просто не встигає поєднувати, аналізувати
все те, що дитина відчуває. Світ сприймається фрагментарно і
спотворено. Мозок аутиста отримує лише часткове зображення тих, хто до нього звертається. Наприклад, він бачить тільки
рот і щоки, але не очі. У результаті в нього просто немає шансу
навчитися розрізняти мімічні вирази радості, гніву, жалю і багатьох інших емоцій, які складають важливу частину нашого невербального спілкування. Людині з аутизмом, яка не «зчитує»
переживання інших, важко добитися і того, щоб інші розуміли
її власні почуття. Її голос звучить монотонно, без модуляцій.
Така людина може вимовити «велике спасибі» гнівним тоном,
якого сама не відчуває, мимоволі вона може робити безтактні
зауваження.
Аутизм – це розвиток по-іншому: такі діти думають і навчаються по-своєму, інакше сприймають інформацію. У нас немає
магічної кулі, щоб побачити, якою стане дитина в майбутньому,
але кожен може домогтися позитивних змін, знаючи інформацію
про дане захворювання.

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

Àíàñòàñiÿ Áàñêàêîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

АКТУАЛЬНО

ПРО ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ – ЯСКРАВО Й ПІЗНАВАЛЬНО
Саме для тих, хто цікавиться своїм здоров'ям та зовнішнім виглядом, представники Студентського самоврядування влаштували у стінах нашого університету цікаву та інтерактивну лекцію нового формату, яку дуже яскраво та пізнавально презентувала лікар-дієтолог Анна Сергіївна Соловйова. Цей захід був приурочений до
Всесвітнього дня здоров'я.
Лікар поділилася з аудиторією своїми знаннями та деякими цінними порадами,
розповіла, з чого краще складати свій раціон, що бажано виключити із нього взагалі, а також розвіяла усілякі міфи, які ви могли бачити на просторах інтернету. Хоча
лекція була недовгою, Анна Сергіївна розкрила таку актуальну зараз для жінок тему,
як дієта, та відповіла на всі запитання аудиторії, а також шановного гостя, нашого
проректора з виховної роботи – Івана Васильовича Летіка, який взяв активну участь
у цих обговорюваннях.
Наприкінці лекції на всіх слухачів чекав ще один приємний сюрприз – швидкі в
приготуванні та корисні ланчі, які підготували члени Студентського самоврядування. Більше того, дієтолог окремо розмовляла з бажаючими та відповідала на їх особисті питання.
Також був оголошений конкурс від Анни Соловйової на найздоровішу страву, для цього лише потрібно її приготувати, зробити фото
з нею, написати рецепт та заповнити гугл-форму. Через 2 тижні Анна обере найзбалансованішу страву. Переможець отримає індивідуальну программу від дієтолога та місяць супроводження.
Êñåí³ÿ Ìóíã³ºâà, ãîëîâà ìåä³à-ñåêòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

9
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ВИШІВСЬКА СТУДЕНТСЬКА ПРЕСА:
ВИМОГИ ЧАСУ
Молодь в усі часи є прогресивною ланкою суспільства в широкому сенсі й, зокрема, студентська молодь, саме з якої викарбовуються студентські кореспонденти. Вузька спеціалізація
медичного вишу диктує свої вимоги до студкорів. Актуальними
наразі є питання реформування медичної галузі, вакцинація,
спалахи інфекційних захворювань, а також проблеми становлення нашого суспільства, патріотичне виховання, зокрема, волонтерський рух, який активно почав розвиватися у 2014 році,
історичні дати, які замовчувалися і раніше не були популярними в суспільстві. Молодь сьогодні є дуже амбітною і шукає можливостей для реалізації, у тому числі й на шпальтах вузівської
газети.

Ці та інші актуальні питання розглядалися під час круглого
столу «Вишівська студентська преса: вимоги часу», який відбувся 13 квітня на базі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Захід пройшов у рамках ІХ міського
конкурсу-форуму університетських газет «Літопис» під патронатом Національної спілки журналістів України (НСЖУ), де взяли
участь редактори багатотиражок провідних ЗВО Харкова. Журі,
яке складалося виключно з представників НСЖУ, оцінило учасників за 11 номінаціями. Дипломи переможцям вручили проректор з навчально-методичної роботи Вячеслав Комаров та відповідальний секретар Харківського обласного осередку НСЖУ
Микола Десятников.

Газета «Медичний університет» отримала перемогу в номінації «За активне залучення студкорів до журналістської діяльності». Особливістю студентської газети є постійна зміна
дописувачів і кореспондентів із числа студентів. Кожне нове покоління привносить свій погляд, змушує до змін, бажає отримати швидкий результат. І саме це робить студентську пресу
живою, мобільною і чутливою до змін. Редакція газети глибоко
вдячна своїм дописувачам за активну життєву позицію, небайдужість та щирість думок.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

«МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» –
ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ
(до 90-річчя газети)
В архівах музею історії зберігся вітальний лист на адресу вузівської газети, авторами якого стали видатні професори Микола
Бокаріус та Іван Грищенко.

ПРИВЕТСТВУЕМ 1000-Й НОМЕР ГАЗЕТЫ
«ЗА РАДЯНСЬКОГО ЛІКАРЯ»!
Свое существование наша газета начала в 1928 году под названием «Рефлекс» и выходила сначала как «газета студентів,
викладачів, робітників та службовців ХМІ», а с конца 1981 года
как «орган бюро колективу КП(б)У, ЛКСМУ, профкомів, місцевкомів і дирекцій ХМІ та ХСІ». У 1932 году газета также являлась
органом двух институтов – медицинского и стоматологического. Выпускалась она один раз в пятидневку на двух или четырех
страницах.
С 1933 года газета получила название «За радянського лікаря» и выходила как «орган партійного та комсомольського колективів, дирекції, профкому, М.К. Робос та СНР Харківського Медінституту» до начала Великой Отечественной войны. 28 июня
1941 года вышел на 4 страницах первый после начала войны номер газеты. В нем были помещены многочисленные заметки и
призывы патриотического характера от имени преподавателей и
студентов и материалы, посвященные выпуску врачей 1941 года.
На этом номере газета прервала свое существование. Всего с
1928 по 1941 год вышло 500 ее номеров.
В дальнейшем в институте выходили только стенные газеты,
а с ноября 1956 года был возобновлен выпуск многотиражки под
прежним названием «За радянського
лікаря» как «орган
партбюро, дирекції, комітету ЛКСМУ,
профкому і місцевкому Харківського
медичного
інституту».
На протяжении
своего существования газета уделяла большое внимание всем сторонам
многогранной жизни и деятельности института: партийной,
учебной,
научной,
идейновоспитательной
и
общественной
работе,
отмечая
положительные
факты и вскрывая
недостатки с критикой дефектов в работе отдельных кафедральных и студенческих коллективов и административной службы.
Наряду с этим, в газете помещались статьи, посвященные
различным знаменательным событиям в нашей стране и постановлениям Партии и Правительства, относящимся к высшей
школе с обращением внимания на задачи, стоящие перед нашим
институтом по осуществлению этих постановлений.
Газета значительно содействовала и содействует сейчас
повышению уровня идейно-воспитательной работы в институте
и совершенствованию учебного процесса и научно-исследовательской работы.
Приветствуя газету «За радянського лікаря» с выходом ее
тысячного номера, пожелаем ей в дальнейшем принимать еще
более активное и действенное участие в подготовке врачебных и
научных кадров, широко критически освещая работу института,
идя на встречу 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летию со дня рождения Владимира Ильича
Ленина.
Профессор Н.Н. Бокариус
Профессор И.И. Грищенко
15.10.1966
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ËÅÑß ÓÊÐÀ¯ÍÊÀ ÆÈÂÀ Â ËÞÁÎÂ²
У цьому році минає 105
років від дня смерті української поетеси Лесі Українки,
життя якої наповнювалося великою любов`ю та драмою.
Саме з любовної туги, за висловом Ніни Зборовської, постала зріла творчість поетеси,
її пророча драма.
Ще в дитинстві Леся недоотримала сповна маминої
любові, бо була спочатку небажаною, а згодом і менш
любимою дитиною. Отже, не
лише вологі волинські ліси
стали причиною туберкульозу. Лікарі навіть констатували
нервову першопричину її хвороби, яка, вочевидь, полягала
в психічній травмі дитячих літ,
пов`язаній із нестачею материнської уваги. Три історії кохання в
житті Лесі Українки і три важливі, знакові драми в її творчості –
про це слід пам`ятати.

Леся Українка – це унікальне явище в літературі не тільки
українській, а й європейській, світовій, тому що такої глибини
переживань і самокритичних катувань українська література не
знала. Давайте подивимося на
Лесю Українку, як на жінку. Той,
хто прочитає «Тебе нема, але я
все з тобою», знайде, мабуть,
один із ключів до феномену
Лесі Українки, бо там є осмислення вічної проблеми – кохання.
Струни поетичної ліри Лесі
Українки не раз озивалися ніжними, потаємними тонами –
була вона не тільки «співачкою
досвітніх огнів». Інтимна поезія
Лесі складає цілу збірку «Хвилі
моєї туги». І хоч сама поетеса з
острахом думала про майбутніх
своїх біографів, намагаючись
«боронити свою душу й серце,
щоб не вривалися туди силоміць чужі люди, немов у свою
хату...» – усе ж неминуче настає
час, коли починають цікавитись, із яких сердечних імпульсів народжувалися Лесині любовні поетичні одкровення. Мусимо визнати той інтерес закономірним і зрозумілим.
Перша група інтимних віршів поетеси («Як я умру», «Так прожила я цілу довгу зиму», «Не дорікати слово я дала»...) були звернені до Нестора Гамбарашвілі, стосунки з яким «були більш ніж
дружніми», але не переросли в більш серйозні. Нестор одружився з іншою. Ця звістка була поштовхом до написання твору «Не
дорікати слово я дала»:

Ні! Я жива! Я вічно буду жити!
Я в серці маю те, що не вмирає.

Не дорікати слово я дала,
І в відповідь на тяжку постанову
Ти дав колючу гілочку тернову,
Без жаху я в вінок її вплела.
Рясніше став колючий мій вінок
Дарма, я знала се!
Тоді ще, як приймала
Від тебе зброю, що сріблом сіяла,
Я в серце прийняла
безжалісний клинок.
Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,
Готова я приймать і рани, і терни
За марні мрії, за святі сни
Пречистого братерства і любові.
Адресат другої, «пізнішої» за часом групи інтимних віршів
Лесі Українки – Сергій Мержинський.
Познайомилися
вони влітку 1897 р.
в Ялті, обоє страждали: Лесю мучив
туберкульоз кісток,
Мержинського — сухоти. Але це не завадило глибоким почуттям. Після Ялти
вони
листувались:
«Твої листи завжди
пахнуть
зів’ялими
трояндами, мій бідний, зів’ялий квіте!
Легкі, тонкі пахощі, мов спогад про
якусь любу, минулу
мрію. Мій друже, любий мій друже, створений для мене. Як
можна, щоб я жила
сама, тепер, коли я
знаю інше життя?», – так писала Леся Українка в одному зі своїх
листів, але доля приготувала інше. Не хотіла вірити Леся Українка, що Сергій (30-річний) помирає. До того між нею і ним стояли
його родичі, але це не завадило з’явитися рядкам:
Все, все покинуть,
до тебе полинуть,
Мій ти єдиний
мій зламаний квіте!
Все, все покинуть,
з тобою загинуть,
Та було б щастя,
мій згублений світе!
Сергія Мержинського не стало 3 березня 1901 р. Усім пережитим Леся була вимучена фізично й морально. Власне життя здавалося без нього порожнім і марним. Згодом, 7 червня
1901 р., написала три вірші, у яких запікся біль щойно пережитої драми. («Уста говорять: Він навіки згинув!», «Ти не хотів мене
взять, полишив мене тут на сторожі...», «Квіток, квіток, як можна
більше квітів»). Через десять років Леся Українка повторить:
Тремтять і промовляють враз зо мною:
«Тебе нема, але я вся з тобою!».
Зразки інтимної лірики розкрили душу жінки-поетеси, якій не
було «чужде все земне», і ми змогли побачити Лесю Українку не
тільки як поета-революціонера. Найніжніша лірика поетеси пройнята схвильованістю, благородством почуттів.
Віддаючи шану безсмертній нашій Лесі Українці, ми повинні
сказати: «Як нам співзвучна її поезія сьогодні!. Як нам потрібно
сьогодні учитися вірному сприйняттю багатогранного життя, її
умінню зберігати почуття».

Îëüãà Êàë³í³÷åíêî,
äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
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ВЕЛИКДЕНЬ
Великдень – найбільше християнське свято. Цей день вважається днем Воскресіння Ісуса Христа і має ще одну назву –
Пасха.
Святкувати Пасху в Україні почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. За біблійним сюжетом, Ісус
Христос воскрес рано-вранці, i це Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом: то ангел небесний відвалив камінь
від дверей Гробу Господнього. На світанку жінки-мироносиці Марія Магдалина, Марiя, мати Якова та Соломонія прийшли до гробу з ароматами, щоб обмастити тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь i порожній гроб, i тоді схвильованим жінкам з'явився
ангел i сповістив про Воскресіння Господнє.

До Великодня віруючі готуються протягом семи тижнів Великого Посту – одного з найсуворіших, саме стільки провів у
пустелі Ісус Христос до свого розп'яття. Вважається, що у ці дні
душа віруючого має «прислуховуватися» до Страстей Господніх,
останніх днів Ісуса Христа в людській подобі. Цi сім тижнів називаються седмицями. Останній тиждень перед Пасхою нази-

вається Страсна Седмиця. У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння (великодня Служба Божа), святяться
паски та яйця. Таким чином церква благословляє віруючих після
тривалого посту знову вживати "скоромне", тобто їсти непісні
страви.

Багатий пасхальний стіл є символом небесної радості й вечері Господньої. Великдень – це також час поминання покійних.
Рідні приходять на могили померлих, згадують їх молитвою та
добрими словами, а також просять у них пробачення. Часто залишають на могилках трохи свяченого. Як не дивно, вважалося
щастям померти у великодній тиждень, тому що всі душі в ці дні
потрапляють до раю, і цих людей не можна оплакувати, а ховати треба з радістю, думаючи про те, що душа потрапила до раю:
«цим днем Бог водить всіх мерців у рай». Протягом трьох днів ворота раю відкриті (відкриті й царські врата в іконостасі), і душа
відразу полетить на небо, до раю. У труну померлому кладуть
червоні крашанки: померлих на Великдень зустрічає сам Христос, христосується з їхніми душами.
Àííà Êîðí³ºöü, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

НАЙСАКРАЛЬНІША ТРАДИЦІЯ
У Харківському національному медичному університеті вже стало приємною традицією доглядати за могилами видатних представників харківської вищої медичної
школи, що є одним із головних напрямків діяльності волонтерського руху університету.
Ця акція розпочиналася з нагляду за 12 могилами, а на цей час взято під опіку понад 70 місць поховання видатних учених-медиків. Готуючись до відвідування цвинтарів, студентами проводиться наполеглива пошукова робота. За допомогою Народного
музею історії ХНМУ студенти детально знайомляться з біографією та медичною спадщиною видатних вихованців Харківського національного медичного університету.
14 квітня було завершено прибирання могил видатних професорів Харківської
медичної школи на 2-му та 13-му міському цвинтарі. Студенти вважають, що доторкнутися до історії, дізнатися про життя-подвиг, життя, що було присвячене людям,
державі, служінню добру та милосердю згуртовує молодь, формує почуття дружби,
колективізму та любові до рідної землі.
Ëþäìèëà Êîáèëÿíñüêà, ãîëîâà ñåêòîðó ãðîìàäñüêîãî òà ïàòðèîòè÷íîãî âèõîâàííÿ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ
ТЕТЯНИ ГРИГОРІВНИ ЖУРАВЛЬОВОЇ
(15.08.1961–29.03.2018)
29 березня 2018 року внаслідок тяжкої хвороби пішла з життя старший викладач російської
мови підготовчого відділення для іноземних громадян Тетяна Григорівна Журавльова.
Тетяна Григорівна була висококваліфікованим фахівцем своєї справи. Завдяки її багаторічним зусиллям чимала кількість іноземних слухачів успішно оволоділа мовними компетенціями і
стала першокурсниками в багатьох університетах країни.
Ректорат, профспілкова організація співробітників та колектив університету зі скорботою висловлює співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять про Тетяну Григорівну Журавльову назавжди залишиться в наших серцях. Схиляємо голови в жалобі.
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ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ
Якщо виникла пожежа – рахунок часу йде на секунди. Не
панікуйте та остерігайтеся високої температури, задимленості
та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів
технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і
провалів. Знайте, де знаходяться засоби пожежогасіння, та вмійте ними користуватися.

Заходи щодо рятування потерпілих
із будинків, які горять, та під час гасіння пожежі
1. Перед тим, як увійти до приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною.
2. Двері в задимлене приміщення відкривайте обережно,
щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку свіжого
повітря.
3. У дуже задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або
пригинаючись.

4. Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.
5. У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей.
6. Пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються
під ліжко, в шафу та забиваються в куток.
7. Виходити з осередку пожежі необхідно в той бік, звідки
віє вітер.
8. Побачивши людину, на якій горить одяг, зваліть її на землю
та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожені) і щільно притисніть до тіла, за необхідності викличте медичну допомогу.
9. Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю та перевертайтесь, щоб збити полум'я, в жодному разі не біжіть – це ще більше
роздуває вогонь.
10. Під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння
вогню.
11. Бензин, газ, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом,
зволоженою тканиною чи одягом.
12. Якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник або електричні пробки, а потім починайте гасити
вогонь.

Пожежа застала вас у приміщенні
1. Ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в
ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до
дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу.
2. Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте їх, дим та полум'я не
дозволять вам вийти.
3. Щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будьякою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та
повертайтесь поповзом у глибину приміщення і вживайте заходів
до порятунку.
4. Присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть «Допоможіть, пожежа!», а якщо ви не можете відкрити вікно – розбийте віконне скло твердим предметом та
зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду.
5. Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов'язково зачиніть за
собою всі двері).

6. Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз
крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху
будівлі, використовуйте пожежну драбину. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.
У всіх випадках, якщо ви можете, викличте пожежну команду
(телефон «101»).

Ви опинилися в осередку пожежі
1. Не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти
вітру, закривши голову і обличчя одягом.
2. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню.
3. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, увійдіть у водойми або накрийтеся мокрим одягом
і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте
одягом чи шматком будь-якої тканини.
4. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою,
закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та
травмувати вас.
5. Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу.

6. Особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину слою,
що вигорів.
7. Після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер
пожежі.

Перша допомога при опіках
У першу чергу потрібно викликати швидку медичну допомогу за номером телефону «103».
Потерпілого треба віднести подалі від вогню і диму, посадити або покласти його.
Місця опіку слід обливати водою протягом 15 хв, але взимку в морози робити це потрібно максимально обережно, щоб не
отримати до опіків ще переохолодження чи обмороження.
За можливістю з уражених місць потрібно зняти взуття,
одяг, аксесуари (годинник, кільця, браслети).
Якщо одяг не пристав до тіла, потрібно теж зняти його з уражених опіками ділянок тіла потерпілого.
Опіки можна залишати відкритими, їх потрібно прикрити чистою тканиною без ворса, з цією метою можна використовувати
чисті наволочки або простирадла.
Не можна чіпати НІЧОГО, ЩО пристає до місця опіку.
Можна змащувати опіки лосьйонами, кремами або
маслами.
В жодному разі не можна проколювати пухирі.
Будьте обережнi, не панiкуйте, зберiгайте спокiй i дiйте за
правилами.

Ìèêîëà Âîëîùóê,
íà÷àëüíèê ñëóæáè ÖÇ ÕÍÌÓ,

Âàëåð³é Ïðîõîðåíêî,
ñòàðøèé ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ êóðñ³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ì. Õàðêîâà
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ВИДАТНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Протягом березня цього року кафедрою суспільних наук
спільно з Центром медичного краєзнавства було проведено низку заходів із відзначення 125-річчя з дня народження професора
Валентина Дмитровича Отамановського.
Викладачами кафедри для студентів перших курсів всіх факультетів було організовано цикл навчально-меморіальних сесій, які включали в себе демонстрацію відомих фактів про діяльність видатного діяча української національної революції
1917–1921 рр., зокрема, його участь у створенні й діяльності
Української Центральної Ради та безпосередню участь у бою під
залізничною станцією Крути в січні 1918 року.

На завершення даного циклу було проведено студентську
наукову конференцію, присвячену діяльності В.Д. Отамановського як видатного краєзнавця та професора ХМІ. Наразі готується
здійснення туристично-краєзнавчої поїздки по місцях бойової,
політичної та наукової діяльності Валентина Отамановського,
про що ми обов’язково проінформуємо читачів на шпальтах нашої газети.

Îëåêñ³é Òðîöåíêî, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

ПЕРША КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Цього року 5 квітня першій Конституції у світі виповнилося
308 років. Склав її гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик,
випередивши на 77 років конституцію такої демократичної країни, як США. Цей документ був укладений в містечку Бендери, що
зараз на території Молдови, після поразки козацького війська у
битві під Полтавою.
Того дня, коли Пилипу Орлику вручили булаву і клейноди,
гетьман
представив
народові першу у світі
Конституцію із 16 статей.
Це був революційний документ, вражаючий навіть такий демократичний
народ,
як козаки, своїми ліберальними статтями.
І що може здивувати
сучасників, так це те,
що сам Орлик у своїй
Конституції обмежував
владу гетьмана, надаючи великі переваги та
привілеї звичайним селянам та козакам.
Проте, на жаль,
через історичні обставини Конституція так і не була прийнята козацькою громадою. І
тільки через 286 років Верховною Радою України була прийнята
перша Конституція Незалежної. Новий документ багато разів піддавався виправленням на різних читаннях, доповнювався та змінювався на краще. А вже 28 червня була прийнята кінцева версія
Конституції, яка на відміну від документа Орлика містила близько
160 статей.
Створення цього важливого документа, як на мене, є великим кроком будь-якої країни до сучасного прогресивного світу, а
Україна зробила цей крок ще у 1710 році!
Ãàííà Ìîðîç, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

КВІТНЕВЕ ЕСЕ

НАПЕРЕДОДНІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
26 квітня. 1986 рік. Прип’ять. Чудовий ранок. Сонце випромінює багато енергії. День обіцяє спекотне літо. Вечір, мабуть,
буде прохолоднішим. Ковток свіжого повітря знову розіллється по всьому тілу. Життя. Воно буде продовжуватися, сяяти на
долонях.

Я бачу людину, яка тільки-но вийшла на подвір’я. Про що вона
думає? Що чекає на неї? Любов? Розчарування? Страшна трагедія. Вона підступає повільно, але впевнено. Так ніжно, як материнська посмішка споглядає на щирі очі дитини. Робить так боля-

че, як найстрашніша помилка в житті. Погляд. Ви дивитеся на цей
світ очима судді. Вірите, що життя повинно буде кращим завтра.
А сьогодні? Думки. Багато думок. Люди зовсім не піклуються про
них. Треба завжди.
Пройшов той день, який мав би чомусь навчити людство.
Марно. Усе марно. Ось і сьогодні станеться щось страшне, щось
невловиме. Несе воно низку доль, яка скоро розірветься. Не знайдете їх більше.
Гарний день. Сонце вже високо в небі мерехтить жовтогарячими променями. Надія. Тільки її можна впізнати в усмішці цього синього океану. Незнайомка пішла до хати. Дуже палить. І це
не сонце. Підступає. Вона відчуває. Щось жахливе трапиться за
одну лише мить життя. Здавалося, вічно буде зеленіти подвір’я.
Однак скоро вічним опиниться лише сон.
Надвечір’я. Можна вгамувати спрагу, насолоджуючись шаленим заходом сонця. Чисте повітря. Воно обволікає шаллю спогадів, мрій. Так багато треба встигнути! А час не зволікає. Вершник
на білому коні вмить розтопить серце такої земної, такої чарівної
дівчини. Ніч. Сон. Мрії і більше нічого зайвого. Краще попереду,
однак найкраще зараз.
1:23. Спекотно. Невже літо підступило так несподівано? Невже сонце прокинулося? Згадка. Про цю ніч залишиться лише
вона. Розірвані буси долі. Червоні. Чорні. Білі. Уламки щастя парять у повітрі.
2018 рік. Життя продовжується. А чи сяє воно на ваших
долонях?

Ñîô³ÿ Áîéêî,
ñòóäêîð (²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)
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ОСОБИСТІСТЬ

МИ – ТУРИСТИ

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ

ВІДЧУЙ КОЛОРИТ ВЕСЕЛОГО МІСТА!

За професією Ольга Паскевич – лікар, а ось за покликом
душі – художник, який бачить і відчуває усю красу навколишнього світу. Вона не тільки закінчила Харківський медичний інститут (1988 р., «Лікувальна справа»), але й є кандидатом медичних наук. З 1999 р. Ольга Паскевич працює лікарем-радіологом
в Інституті медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України
у відділенні ядерної медицини, де виконує радіонуклідні дослідження. З 2011 р. також працює викладачем кафедри радіології
та радіаційної медицини Харківського національного медичного
університету.
Малюванням жінка
захопилася ще в дитинстві. Почала відвідувати ізостудію при палаці
піонерів ім. П.П. Постишева з 3 років. У шкільні роки брала участь
у малюванні стінгазети, оформленні деяких
культурних заходів. Із
часом брала приватні
уроки малювання з академічного малюнку та
живопису. У 2006 р. навчалася у Харківському
обласному центрі народного мистецтва за
спеціальністю «художник-дизайнер», брала
участь у виставках, організованих цим закладом. У 2015 р. посіла
перше місце в обласному галузевому конкурсі образотворчого мистецтва «Поезія мольберту» в номінації «Графіка», а у 2017 р. здобула диплом у цьому
конкурсі вже в номінації «Майстри аматорського мистецтва».
Перша персональна виставка її творів проходила у виставковому залі Харківського дома вчених у листопаді 2016 р. У березні 2017 р. проходила
персональна виставка в галереї «Імідж»
м. Чугуїв на батьківщині Іллі Репіна під назвою «Мелодія акварелі».
Несподіваним
стало рішення щодо
проведення у вересні
2017 р. персональної
виставки «Літо червоне» у «Качанівській виправній колонії № 54»,
а у листопаді 2017 р.
експонувала твори на
персональній виставці
у Пархомівському художньому музеї ім. А.Ф. Луньова села Пархомівка Краснокутського району, який зараз є філією Харківського
художнього музею.
Протягом багатьох років Ольга Іванівна працює у техніці акварелі. Улюбленим для художниці є зображення квітів та рослин.
Акварельним творам Ольги Паскевич притаманна особлива делікатність кольорової палітри. Її натюрморти мають сезонний характер, здебільшого це квіти, які ростуть у саду.
Професія лікаря вимагає від художниці великої душевної відданості та нервової напруги, а квіти, як досконалий витвір природи, допомагають їй черпати натхнення, дарують філософський
погляд на життя та оточуючий світ.
Наразі з 5 березня цього року твори Ольги Паскевич експонуються у виставковому холі Харківського будинку органної та
камерної музики (органному залі). Відвідувачі концертів Харківської філармонії можуть побачити різнобарвну прозорість квітів
та налаштуватися на зустріч з чарівними звуками чудових музичних творів.

До Дня смiху профком спiвробiтникiв ХНМУ органiзував тематичну туристичну поїздку до чорноморської Пальміри «ОдесаГуморина 2018».

Òåòÿíà Ïîë³ùóê,
ãîëîâà êyëüòóðíî-ìàñîâî¿ êîìiñi¿ ïðîôêîìó ñïiâðîáiòíèêiâ ÕÍÌÓ

У програмі дводенного туру було безліч цікавих заходів та
екскурсій, зокрема, автобусно-пiшохiдна екскурсiя iсторичними
та культурними пам’ятками міста, «Одеською кіностудією», участь
у Карнавальній ході вулицею Дерибасівською. Спiвробiтники нашого унiверситету мали змогу вiдчути неперевершений колорит
цього веселого міста, отримати гарний настрій та прогулятися
уздовж чаруючого Чорного моря.

Çà ìàòåð³àëàìè ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â ÕÍÌÓ

«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА – 2018»

ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ ВИШУ
Зустріч весни кожного року знаменується проведенням фестивалю-конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентська весна». Наш університет завжди був активним учасником цього фестивалю. 27 березня Харківський національний
медичний університет представляв свій творчий доробок серед
конкурсантів із 34 вишів міста Харкова.

За результатами конкурсу творчі колективи Харківського національного медичного університету посіли наступні місця:
ІІ місце – у жанрі «Естрадний вокал» дует Поліна Старицина
та Дар’я Скляренко; у жанрі «Народна хореографія» танцювальний колектив «Фієрія».
ІІІ місце – у жанрі «Естрадний вокал» Ілона Крючкова (соловокал) та вокальний ансамбль «Троянда», у жанрі «Народна хореографія» ансамбль народного танцю «Радість», у жанрі «Бальна
хореографія» ансамбль бального танцю «Арт-Денс».
Лауреатами в жанрі «Естрадний вокал» стали дует Катерина
Малишева і Катерина Каштан та солісти Руслан Блудов і Ольга
Федоренко.
Вітаємо студентів та бажаємо їм подальших творчих успіхів!

Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

НАЙМЕДИЧНІШІ В МЕДИЧНОМУ

У квітні ми відсвяткували день народження І медичного факультету. Отже, як це було? Спочатку зарядили драйвовим танцем
подвір'я університету, а потім аж 6 команд факультету перевернули життя кафедр з ніг на голову. Хлопці та дівчата малювали, шукали,
бігали, думали, навіть складали історії.... І всі перехожі питали, що ж то за червона собака-кулька? Найшвидші, найкмітливіші, найкреативніші, наймедичніші... А ще команда, що повернулася першою, отримала сертифікат у квест-кімнату. Бажаємо успіхів! Хоча нас задовольнить лише перемога, чи не так?
Дякуємо кафедрам нормальної анатомії, гістології, української мови, патологічної фізіології, патологічної морфології, біологічної
хімії та фармакології за підтримку!
Вітаємо всіх, хто зробив цей день насиченим та яскравим! І анонсуємо: 12 квітня 2019 р. ласкаво запрошуємо на День І медичного
факультету.

Çà ìàòåð³àëàìè ² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó

НАУКОВО-ТВОРЧА ВИСТАВКА
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
У квітні ювілей святкують: лаборант кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Лариса Миколаївна Берестнева, начальник служби цивільного захисту Микола Михайлович
Волощук, учений секретар Наукової бібліотеки Наталя Дмитрівна Гаєва, завідувач кафедри травматології та ортопедії Григорій Григорович Голка, прибиральник службових приміщень гуртожитку № 4 Надія Михайлівна Єлісєєва,
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Тетяна Миколаївна Замазій,
сторож гуртожитку № 4 Вікторія Іванівна Іванова, доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 Ольга Іванівна Каліновська, сторож гуртожитку № 4 Любов Михайлівна Козюсь, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної
психології Владислава Олегівна Кощій, лаборант кафедри внутрішніх та професійних хвороб Олександр Іванович
Кривенко, асистент кафедри гігієни та екології № 2 Ольга Сергіївна Лалименко, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Юрій Іванович Латогуз, ст. лаборант кафедри онкології Костянтин Юрійович Майборода, сестра медична відділення ЦСВ та стерилізаційної Університетського стоматологічного центру Аліна Валеріївна Мостицька, асистент кафедри епідеміології Інна Іванівна Несвижська, доцент кафедри
внутрішніх та професійних хвороб Віктор Миколайович Погорєлов, асистент кафедри акушерства та гінекології № 2
Роман Анатолійович Сафонов, ст. лаборант кафедри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого
проф. М.С. Бокаріуса Тетяна Олексіївна Свистун, викладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки
Тетяна Василівна Скорбач, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Ірина Федорівна Терьошина, сторож господарчого відділу Лідія Володимирівна Усата, асистент кафедри анатомії людини Юліанна Вадимівна Яковлева.

Пасхальные яйца – их дарят, ими обмениваются. Представленное в рубрике деревянное пасхальное яйцо изготовлено в Харькове в 1903 году – 115 лет назад. Уникальный экземпляр сохранился
в коллекции сотрудницы нашего университета благодаря тому, что
такого рода пасхальные яйца было принято дарить на Пасху. Так, в
свое время крестный отец подарил его крестнице. Пасхальные яйца
заказывали в столярной мастерской, потом их передавали художнику для росписи. Яйцо внутри полое и его можно использовать в качестве шкатулки.
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