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У медицині є чимало спе-
ціальностей, які нерозривно 
пов’язані не тільки з фунда-
ментальними дисципліна-
ми, але й з технічними на-
уками. До таких спеціаль-
ностей належить травмато-
логія й ортопедія. Завдяки 
такій творчій взаємодії ідеї 
ортопедів-травматологів 
отримують наукове обґрун-
тування з позиції математи-
ки, фізики, біомеханіки, ма-
теріалознавства та інших 
дисциплін. Спільні розробки 
вчених-медиків та техноло-
гів спрямовані на створен-
ня нових матеріалів, імплан-
татів, пристроїв, металокон-
струкцій, які після багатора-
зових перевірок та випро-
бувань успішно впроваджу-
ються в клінічну практику і 
поліпшують результати лі-
кування пацієнтів з різними 
захворюваннями та травма-
ми опорно-рухової системи.

Вузи Дніпропетровщи-
ни мають багаторічну істо-
рію, за цей час були створені 
численні наукові школи, які 
мають авторитет не тільки в 
нашій країні, але й за кордо-
ном. Але сьогодні часто ви-
никають ситуації, коли такі 
школи працюють ізольова-
но, відособлено, що звужує 
науковий світогляд і змен-
шує широту охоплення нау-
кової проблеми.

Для об’єднання зусиль 
провідних технічних науко-
вих шкіл та вчених-медиків 

професори кафедр НМетАУ 
В. Ю. Карпов, В. І. Ма-
зур, В. А. Тутик, М. О. Мат-
вєєва; професор хіміко-
технологічного університе-
ту В. Г. Верещак, професор 
Придніпровської державної 
академії будівництва та ар-
хітектури В. Л. Красовський, 
доцент М. А. Варяничко, ви-
кладачі та аспіранти. З боку 
нашої альма матер в робо-
ті семінару брали участь за-
відувач кафедри біохімії, ме-
дичної та фармацевтичної 
хімії професор О. З. Браза-
лук, завідувач кафедри гіс-
тології професор І. В. Твер-
дохліб, професор кафедри 
травматології та ортопе-
дії О. Є. Олійник, асистенти 
к. м. н. А. С. Богуславський, 
А. В. Дігтяр, С. Л. Лушня, ас-
піранти Є. В. Васильченко, 
М. В. Зіненко, а також клініч-
ні ординатори, практичні лі-
карі та автор цих рядків.

Семінар відкрив член-
кореспондент НАМН Украї-
ни О. Є. Лоскутов. Він окрес-
лив завдання семінару, ко-
ротко ознайомив з осно-
вними результатами науко-
вих досліджень, що прово-
дяться на кафедрі, зупинив-
ся на основних наукових 
проблемах в галузі сучасної 
травматології та ортопедії, 
які необхідно розв’язувати 

актуальних і проблемних 
питань є пошук нових тех-
нологій та матеріалів для за-
хисту імплантатів від агре-
сивного середовища ор-
ганізму в ділянці контак-
ту імплантат-кістка і надан-
ня таким імплантатам нових 
остеоадгезивних та остео-
індуктивних характеристик. 
Цьому питанню була при-
свячена друга частина семі-
нару. Особлива увага була 
приділена керамічним по-
криттям і їх властивостям, 
технологіям нанесення ке-
раміки на вироби із різних 
сплавів.

У дискусії взяли участь 
представники усіх наукових 
напрямів. Обговорювалися 
також і експериментальна 
частина досліджень, можли-
ві ефекти і очікувані резуль-
тати.

Було прийнято рішен-
ня про створення постій-
но діючого семінару в галу-
зі матеріалознавства, який 
покладає на себе завдан-
ня координації проведен-
ня спільних міжвузівських 
досліджень. Загальне ке-
рівництво спільними дослі-
дженнями здійснює член-
кореспондент НАМН Украї-
ни, професор О. Є. Лоскутов. 
З боку вчених-техніків голо-
вним координатором в га-

з метою виконання актуаль-
них наукових завдань орто-
педії та травматології під па-
тронатом Придніпровсько-
го наукового центру НАН та 
МОН України був організо-
ваний і проведений міждис-
циплінарний науковий се-
мінар, який відбувся у груд-
ні минулого року на базі ка-
федри травматології та ор-
топедії. Його ініціатором та 
ідейним натхненником став 
член-кореспондент НАМН 
України, заступник голови 
Придніпровського науково-
го центру НАН та МОН Укра-
їни, завідувач кафедри трав-
матології та ортопедії Дні-
пропетровської медичної 
академії, професор Олек-
сандр Євгенович Лоскутов.

У семінарі взяли участь 
35 вчених із нашої медичної 
академії, Інституту техніч-
ної механіки НАН України, 
Національної металургій-
ної академії України, хіміко-
технологічного універси-
тету, ПДАБА. Разом зібра-
лися представники провід-
них наукових шкіл, чимало з 
яких вже мали досвід спіль-
них досліджень з вченими-
медиками, серед них були 
присутні проректор з науко-
вої роботи Національної ме-
талургійної академії Украї-
ни, професор Ю. С. Пройдак, 

спільно: розробці нових ма-
теріалів для ендопротезу-
вання, остеосинтезі, замі-
щенні дефектів кісток, а та-
кож захисних покрить, які 
поліпшують інтеграцію кіст-
кової тканини в імплантова-
ні матеріали. Спільні техніч-
ні та медико-біологічні за-
вдання, на думку учасників 
семінару, дадуть нові пріо-
ритетні напрями в галузі ме-
дичного матеріалознавства.

Професор Ю. С. Пройдак 
ознайомив присутніх з мож-
ливостями проведення на-
укових досліджень на базі 
лабораторій металургійної 
академії, з якими вже сьо-
годні активно співпрацю-
ють ортопеди, а також роз-
крив можливості спільних 
наукових досліджень з бо-
ку представників технічних 
вузів. Його колеги професо-
ри В. Ю. Карпов, В. І. Мазур 
та В. А. Тутик розповіли про 
розроблені нові литі порис-
ті матеріали – газари, що ма-
ють високі характеристики 
пористості та нейтральнос-
ті, бо виготовляються із чи-
стого титану. Завдяки сво-
їм міцним якостям, біосуміс-
ності та зносостійкості во-
ни мають гарні перспекти-
ви для використання в ме-
дицині.

Нині одним із найбільш 

лузі медичного матеріалоз-
навства є проректор НМе-
тАУ професор Ю. С. Про-
йдак, організація біологіч-
них та експериментальних 
досліджень покладена на 
колективи кафедр біохімії, 
медичної та фармацевтич-
ної хімії та гістології Дніпро-
петровської медичної ака-
демії, які очолюють профе-
сор О. З. Бразалук та профе-
сор І. В. Твердохліб (він же є 
медичним координатором).

Минуло декілька годин, 
але учасники семінару про-
довжили жваво обговорю-
вати різні наукові проблеми. 
В їх очах проглядався непід-
робний інтерес до спільно-
го співробітництва, бажан-
ня об’єднати свої знання і зу-
силля заради служіння бла-
городній меті – здоров’ю 
людини.

Хочеться відзначити, що 
проведений міждисциплі-
нарний семінар став потуж-
ним поштовхом до взаємо-
дії і кооперації вузів і від-
криває можливості для ре-
алізації великого потенціа-
лу, який мають наукові шко-
ли Дніпропетровська.

Наступний міжгалузе-
вий семінар буде присвяче-
ний проблемам застосуван-
ня кераміки в медицині.

Дмитро СИНЄГУБОВ,
доцент кафедри 

травматології 
та ортопедії

Разом – до нових наукових відкриттів
Підсумки міждисциплінарного семінару

«Перспективні матеріали для імплантології»

Милосердя.
З нього починається 

медик

Діти, як ніхто інший, 
потребують нашої ува-
ги, тепла та доброти, 
особливо треба піклува-
тися про тих малят, які 
опинилися на лікарня-
них ліжках! У день Свя-
того Миколая, покрови-
теля насамперед дітей, 
студенти ІІ медичного 
факультету не залишили 
без уваги дітлахів.

У цей час ми прохо-
дили навчання на кафе-
дрі дитячої хірургії. Те-
мою наших занять були 
хірургічні та онкологіч-
ні захворювання в дитя-
чому віці. В день Свято-
го Миколая разом з сту-
дентським активом фа-
культету, викладачами 
кафедри ми брали участь 
у святковій виставі. Всі 
студенти яскраво при-
красили свої медичні ха-
лати, щоб показати ма-
лечі доброзичливе став-
лення до кожного з них. 

На ІІ-му медичному 
факультеті склалася до-
бра традиція: за підтрим-
ки декана Ігоря Васильо-
вича Корпусенка, завіду-
вача кафедри дитячої хі-
рургії Валерія Андрійови-
ча Дігтяра, асистента ка-
федри Олени Геннадіїв-
ни Садовенко та студен-
тів дарувати напередодні 
новорічних свят свою ува-
гу, турботу та добрий на-
стрій дітям, позбавленим 
батьківської опіки, та си-
ротам, а також тим, хто в 
цей час знаходиться на лі-
куванні в КЗ «Дніпропе-
тровська обласна дитяча 
клінічна лікарня» ДОР». 
Ось і наприкінці минуло-
го року на кошти, зібрані 
студентами факультету, 
були придбані подарунки 
та засоби гігієни для ма-
лечі. А ще студенти пока-
зали виставу на честь дня 
Святого Миколая: співали 
пісні, танцювали та розга-

Лікаря не треба бояти-
ся! 

До дітей завітала 
справжня зимова казка 
із Святим Миколаєм та 
іншими казковими геро-
ями. Відбулася святко-
ва вистава з танцями та 
піснями. На жаль, не всі 
малюки могли взяти ак-
тивну учать у цьому, але 
всі отримали подарун-
ки, які підготували сту-
денти.

Багато хворих дітей, 
які на цей час лікувалися 
в КЗ «Дніпропетровська 
обласна дитяча клінічна 
лікарня» ДОР», не могли 
бути присутніми на цьо-
му святі, тому  казкові 
герої завітали до кожної 
палати. Отримали пода-
рунки насамперед паці-
єнти найскладніших від-
ділень. Ми тихенько за-
співали новорічну пі-
сеньку у реанімаційному 
відділенні тим, хто мав 

дували загадки разом з ді-
тлахами. Всі бажаючі роз-
повідали вірші Святому 
Миколаю та Зірочці, за 
що отримували приємні 
сюрпризи та подарки. Ді-
ти, які у зв’язку зі станом 
здоров’я не змогли відві-
дати виставу, теж не зали-
шилися без уваги: казкові 
герої відвідали їх у пала-
тах та подарували іграш-
ки, книжки, солодощі.

Добру справу студенти 
з асистентом О. Г. Садо-
венко продовжили у Дні-
пропетровському дитячо-
му будинку №2. Тут меш-
кають діти, які більше за 
всіх потребують нашої до-
помоги, піклування, ува-
ги та турботи, адже багато 
з них має тяжкі захворю-
вання, складні вади роз-
витку, і наша допомога 
їм вкрай необхідна. Біль-
шість діточок не знають, 
що таке родина та бать-
ківське тепло, і тому на-
шим завданням було ство-
рити атмосферу родинно-

змогу спілкуватися з на-
ми. Особливе враження 
у нас залишило відвіда-
ння онкологічного від-
ділення. Усвідомлюючи, 
що для деяких дітей це 
може бути остання каз-
кова вистава, ми всі ду-
же старалися викликати 
радісну усмішку та щас-
ливий блиск в оченятах. 
Малюки були раді отри-
мати від самого Мико-
лая іграшки та цікаві 
книжки. Також ми побу-
вали в травматологічно-
му, урологічному та ур-
гентних відділеннях.

Всі учасники захо-
ду постаралися подару-
вати діткам тепло своїх 
сердець, надію та віру в 
ЧУДО!

Наталія СТРАТІЄВСЬКА,
за дорученням 

студентів 5 курсу 
ІІ-го медичного 

факультету

го свята. 
А найкращими пода-

рунками для організато-
рів цього заходу стали щи-
рі усмішки, добрі слова та 
відкриті серця дітей. 

Ми і надалі будемо до-
помагати малюкам, по-
збавленим батьківської 
опіки, і сиріткам. Адже те-
пло наших сердець потріб-
не багатьом у цьому світі. 
Нехай ми не охопимо всіх 
потребуючих уваги та до-
помоги, але принаймні ми 
намагатимемося зробити 
щасливими хоча б деяких 
з них. Майбутні лікарі на-
самперед повинні продо-
вжувати традиції, які про-
тягом багатьох років існу-
ють на ІІ-му медичному 
факультеті – опікуватися 
знедоленими дітлахами 
та допомагати їм!

Катерина 
СЧАСТЛИВЕЦЬ, 

за дорученням
студентського активу 

 ІІ-го медичного 
факультету

Даруємо надію 
та віру  в  ЧУДО!

Від серц я до серц я…
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ні сприяли швидкому про-
фесійному зростанню, збу-
дили потребу подальшого 
професійного вдосконален-
ня. У 1991 році Ю. Ю. Ко-
беляцький вступив до клі-
нічної ординатури на кафе-
дрі анестезіології та реані-
матології ДМІ. За час клі-
нічної ординатури прой-
шов курси у відділі анестезі-
ології Інституту ортопедії та 
травматології ім. М. І. Си-
тенка під керівництвом 
проф. А. Ю. Пащука і доц. 
М. Н. Гільової з регіонар-
ної анестезії та лікувальних 
блокад нервових сплетень, 
що в подальшому визначи-
ло коло наукових інтересів 
Ю. Ю. Кобеляцького.

З 1993 р. Ю. Ю. Кобе-
ляцький працював асис-
тентом, а з 2000 р. доцен-
том кафедри анестезіоло-
гії та реаніматології ДДМА. 
У 1996 р. захистив кан-
дидатську дисертацію на 
тему: «Лазерне опромі-
нення крові та стан мемб-
ран еритроцитів у хворих 
з тяжкою ЧМТ в гострому 
та віддаленому періодах», 
а у 2003 р. – докторську 
дисертацію на тему: «Ди-
ференційоване управління 
післяопераційним больо-

10 лютого відзначив 
50-річчя завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсив-
ної терапії, професор Юрій 
Юрійович Кобеляцький.

 Виріс він у родині меди-
ків, які отримали медичну 
освіту в Дніпропетровсько-
му медичному інституті. В 
1987 році з відзнакою закін-
чив лікувальний факультет 
ДМІ і був направлений до 
інтернатури з терапії.

Самостійну роботу 
Ю. Ю. Кобеляцький роз-
почав на посаді дільнично-
го лікаря в поліклініці №2 
м. Дніпропетровська. З 1989 
року він пройшов первинну 
спеціалізацію з анестезіоло-
гії та реаніматології в Запо-
різькому інституті удоско-
налення лікарів, після чого 
протягом 2-х років працю-
вав лікарем анестезіологом-
реаніматологом у відді-
ленні анестезіології, реа-
німації та інтенсивної те-
рапії міської клінічної лі-
карні №2 м. Дніпропетров-
ська. Творча атмосфера в 
колективі, досвідчені лікарі 
та медсестри-анестезисти, 
які свого часу працювали з 
професором Л. В. Усенко, 
доброзичливість у відділен-

вим синдромом в залежнос-
ті від характеру болю і ди-
наміки нейропластичності» 

(клініко-експериментальне 
дослідження). За результа-
тами роботи разом з проф. 

Наші
ювіляри

Швидко плине час. Ось 
вже 60 на календарі. Профе-
сор кафедри загальної хірур-
гії Сергій Іванович Баран-
ник народився 25 грудня 1953 
року в Дніпродзержинську. У 
1971 році закінчив СШ №37 у 
Дніпродзержинську і вступив 
до Дніпропетровського ме-
дичного інституту, лікуваль-
ний факультет якого закін-
чив у 1977 р. Під час навчан-
ня активно працював у сту-
дентському науковому това-
ристві.

Після закінчення інсти-
туту проходив інтернату-
ру за фахом “хірургія” у хі-
рургічному відділенні №1 об-
ласної клінічної лікарні іме-
ні І. І. Мечникова, а після її 
закінчення у 1978 році зали-
шився працювати ординато-

У грудні 2013 року кафе-
дрою гуманітарних наук  та 
благочинням лікарняних хра-
мів Дніпропетровської єпар-
хії Української Православ-
ної Церкви з нагоди святку-
вання  1025-річчя хрещення 
Київської Русі було проведе-
но першу науково-практичну 
студентську конференцію 
«Лєшко-Попелівські студії». 
Відкрили конференцію почес-
ний гість, керуючий Дніпро-
петровською та Павлоград-
ською єпархією УПЦ митро-
полит Іриней та проректор з 
науково-педагогічної робо-
ти, професор Л. Ю. Наумен-
ко. Організатори ставили ме-
тою конференції відновлення 
шанування пам’яті видатного 
лікаря-подвижника Івана Ва-
сильовича Лєшко-Попеля – 
людини, яка могла б бути взі-
рцем для всіх, хто працює з 
людьми та для людей. Цей лі-
кар і був таким взірцем на 
початку минулого століт-
тя, але потім, через бурем-
ні події, пам’ять про ви-
датну особу та його великі 
вчинки було втрачено, і за-
лишилась лише вулиця, та 
й вона – з неправильним 
написанням прізвища ви-
датної людини. 

Іван Васильович Лєшко-
Попель приїхав до Катери-

ром урологічного відділення. 
З 1990 року завідував відді-
ленням рентген-ударної літо-
трипсії цієї ж лікарні. У 1991 
році перейшов на роботу до 

нослава з Петербурга у 1886 
році і працював спочатку вій-
ськовим лікарем, а потім зем-
ським лікарем. Він був членом 
Катеринославського медич-
ного товариства і справжнім 
сімейним лікарем: настільки 
переймався проблемами сво-
їх пацієнтів, що неодноразово 

обслуговував їх безкоштовно, 
двічі на тиждень безкоштов-
но робив хірургічні операції, 
навіть допомагав грошима 
тим, у кого не вистачало ко-
штів на те, щоб придбати собі 
дорогі ліки. Під час однієї з 
операцій лікар отримав зара-
ження крові, але, вже погано 
себе почуваючи, ще два тижні 
продовжував медичну прак-
тику. 13 грудня 1903 року ка-
теринославські газети повідо-
мили: «Відомий у місті лікар 
Лєшко-Попель тяжко захво-
рів; його численні пацієнти з 
найбіднішої частини населен-
ня буквально взяли в облогу 
його квартиру, питаючи про 
здоров’я Івана Васильовича». 
Я гадаю, що багато хто з май-
бутніх лікарів, які навчаються 
у нашій академії, розуміють, 
що таке ставлення – це най-
вища оцінка та найбільша на-

Дніпропетровського медич-
ного інституту, де працював 
на посадах асистента кафедри 
урології (1991-1995 рр), до-
цента цієї кафедри. Одночас-

города, що може отримати лі-
кар за свою діяльність.

Інформації про життя та 
діяльність Лєшко-Попеля за-
лишилось небагато: наклад 
невеликої книжки, що була 
йому присвячена, вважався 
втраченим у вогні революцій-
них подій 1905 року. Але на-

шим студентам вдалося зна-
йти цю книгу у бібліотеці 
Дніпропетровського націо-
нального університету та ввес-
ти її до наукового обігу. Крім 
того, було оброблено велику 
кількість місцевих газет, від 
80-х років до сучасності, де та-
кож містилися коротенькі ві-
домості про видатного лікаря.

Конференція планува-
лась не тільки у якості теоре-
тичної, бо єдиним критері-
єм істинності наших знань та 
вчинків є практика. Оскіль-
ки головною метою будь-
якої з форм виховної робо-
ти є поглиблення і розвиток 
морально-етичних та духо-
вних якостей людини, було 
вирішено значну увагу приді-
лити такій практичній робо-
ті студентів, в якій спадок ви-
датного лікаря-подвижника 

но за сумісництвом працю-
вав на посаді завідувача від-
ділення рентген-ударної лі-
тотрипсії (1991-1999 рр). З 
1999 р. – професор кафедри 
хірургічних хвороб (з 2005 - 
кафедра загальної хірургії). 
У 1986 році при Київському 
НДІ урології та нефрології 
захистив кандидатську дисер-
тацію “Вплив зупинки нирко-
вого кровообігу на функцію 
нирок”. А у 1997 році у цьому 
науково-дослідному інституті 
захистив докторську дисерта-
цію “Нові способи підвищен-
ня ефективності дистанційної 
ударно-хвильової літотрип-
сії в лікуванні сечокам’яної 
хвороби” і через рік отри-
мав науковий ступінь докто-
ра медичних наук. З 2004 р. 

Лєшко-Попеля було б актуа-
лізовано та доповнено.

Студенти медичної акаде-
мії у рамках підготовки до на-
шої конференції почали здій-
снювати волонтерську ро-
боту у Дніпропетровському 
будинку-інтернаті для грома-
дян похилого віку та інвалі-

дів у Придніпровську,  благо-
дійних організаціях, що зби-
рають кошти на лікування ді-
тей, у хоспісах (міська клініч-
на лікарня №15), узагальнили 
досвід існування православ-
них храмів при лікарнях міс-
та (обласна клінічна лікарня 
імені Мечникова, міська клі-
нічна лікарня №6, обласна ди-
тяча клінічна лікарня). 

Наша конференція пла-
нується як щорічна і буде 
присвячена як подальшому 
висвітленню історії медици-
ни на Катеринославщині та в 
Україні, зокрема, діяльності 
І. В. Лєшко-Попеля, так і буде 
слугувати звітом про волон-
терську та благодійницьку ді-
яльність, яку проводили сту-
денти протягом року, бо бла-
годійництво в жодному ви-
падку не повинно бути разо-
вою акцією. Тільки постійна 

має вчене звання професор. 
Сергій Іванович – автор по-
над 300 наукових праць, серед 
них (у співавторстві) 3 моно-
графії, 3 навчальні посібни-
ки, 1 підручник. Має 2 сві-
доцтва на раціоналізаторські 
пропозиції, 4 авторські сві-
доцтва на винахід, 5 патен-
тів і 1 авторське свідоцтво 
на наукове відкриття «Свой-
ство камней почек как биоло-
гических объектов проявлять 
упруго-вязко-пластические 
деформации» (диплом на 
открытие № 126). Нагоро-
джений пам’ятною медаллю 
Російської Академії природ-
ничих наук “Автору научного 
открытия” (1999 р.).

З 1993 по 1999 рр. пе-
ребував на посаді головно-
го спеціаліста уролога при 
управлінні охорони здоров’я 

праця принесе результати і 
навчить майбутніх лікарів го-
ловному в їх професії – спів-
чуттю чужому болю та само-
відданості своїй справі.

По закінченні конфе-
ренції було показано у якос-
ті прикладу реальної робо-
ти студентів у цій сфері фільм 
про відвідини студентів-
педіатрів  Дніпропетровсько-
го дитячого будинку №1, а та-
кож про свято Масляної, яке 
студенти влаштували для цих 
дітей. І вже через декілька 
днів після конференції було 
здійснено поїздку до дитячо-
го будинку-інтернату у с. По-
ливанівка Магдалинівсько-
го району, що свідчить про те, 
що добрі справи робляться у 
нас не лише під якусь урочис-
ту подію, а більш-менш регу-
лярно. 

Підсумок конференції та 
побажання на майбутнє були 
висловлені у виступах насто-
ятеля храму св. мучеників 
Косьми та Даміана при об-
ласній клінічній лікарні імені 
Мечникова о. Георгія Захар-
ченка.

Андрій БОНДІК,
відповідальний за виховну 

роботу
кафедри гуманітарних наук, 

викладач

Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації.

На сьогодні заступник 
декана І-го медичного фа-
культету з наукової робо-
ти, член редколегії україн-
ського науково-практичного 
журналу урологів, андроло-
гів, нефрологів «Урологія». 
Професора Баранника виріз-
няють чуйність, людяність, 
професіоналізм,високі мо-
ральні якості. Він сповнений 
нових ідей, думок, і зустрів 
свій ювілей, збагачений досві-
дом, налаштований як завжди 
на добрі справи і користь сво-
їй академії, суспільству. 

Валерій КРИШЕНЬ,
професор кафедри загальної 

хірургії,
за дорученням колективу 

кафедри

Медики про дороги:
– Наші дороги – найкращі 

у світі: і грижу вправлять, і 
камені з нирок витрясуть!

Чоловік говорить дружи-
ні:

– Люба, я увечері з друзя-
ми пивка поп’ю.

– То йди вже, алкоголік!
– Який алкоголік, я раз на 

рік з ними зустрічаюсь.
– Лінивий алкоголік!

Після пограбування бан-
ку в сейфі не вистачає 2 міль-
йони. Директор говорить ре-
портерам:

– Напишіть, що із банку 
украли 3 мільйони. Хай у цьо-
го недоумка вдома буде свар-
ка!

Найстрашніша робо-
та – бути домогосподаркою: 
зарплати немає, вихідних не-
має, відпустки немає, робо-
та ніколи не закінчується. І 
при цьому чоловік завжди з 
гордістю говорить:

– А моя дружина не пра-
цює, вдома сидить!

Л. В. Усенко була сформо-
вана ідея створення пер-
шої в Україні служби ліку-
вання гострого болю, яка 
була реалізована у Дніпро-
петровській обласній клі-
нічній лікарні ім. І. І. Меч-
никова. З 2000 р. Ю. Ю. Ко-
беляцький є вченим секре-
тарем спеціалізованої вче-
ної ради Д 08.601.01 із за-
хисту докторських і канди-
датських дисертацій з анес-
тезіології та інтенсивної те-
рапії і хірургії при ДЗ «ДМА 
МОЗ України». Член про-
блемної комісії з анестезіо-
логії та інтенсивної терапії 
МОЗ та НАМН України.

З 2008 р. Юрій Юрі-
йович Кобеляцький очо-
лює кафедру анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії на-
шої академії, продовжуючи 
і розвиваючи славні тради-
ції кафедри, наукову школу.

Ю. Ю. Кобеляцький – 
автор понад 260 наукових 
праць, серед них 6 підруч-
ників для медичних вузів 
України, 3 монографії та 8 
практичних керівництв. Під 
його керівництвом підго-
товлено і захищено 1 док-
торську та 5 кандидатських 
дисертацій.

Ю. Ю. Кобеляцький є 
віце-президентом Асоціа-
ції анестезіологів України, 
президентом асоціації анес-
тезіологів Дніпропетров-
ської області, президентом 
Українського товариства лі-
кування болю, членом Між-
народної асоціації з вивчен-
ня болю (IASP), Європей-
ського товариства анесте-
зіологів (ESA), Європей-
ської асоціації регіональної 
анестезії (ESRA), Європей-
ського товариства інтенсив-
ної медицини (ESICM). Він 
є членом редакційної ради 
трьох наукових журналів 
(Україна, Росія).

Колеги та учні щиро ві-
тають Юрія Юрійовича Ко-
беляцького з ювілеєм і ба-
жають невичерпної життє-
вої енергії, сміливих твор-
чих ідей, нових оригіналь-
них планів, успішно реалі-
зованих не тільки на вітчиз-
няному, але й на міжнарод-
ному рівнях.

Артур КРИШТАФОР,
доцент;

Олександр ЦАРЬОВ,
асистент,

за дорученням колективу 
кафедри

анестезіології та 
інтенсивної терапії

З родини медиків

Сповнений нових ідей

«Лєшко-Попелівські студії»

Посміхніться!
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Студентські роки… Це 
найщасливіший період у 
житті кожного: саме в цей 
час ми знаходимо справ-
жніх друзів, супутників 
життя, остаточно фор-
муємося як особистість, 
утверджуємось у своїй 
життєвій позиції та буду-
ємо надійний фундамент 
для власного майбутньо-
го.

Навчання навчанням, 
але ми встигаємо колек-
тивно організовувати та 
проводити різноманітні 
заходи, на які серед бу-
денних днів ми чекаємо, 
мов на свято.

І не всі з нас зна-
ють, що жоден наш захід 
не проходить без участі 
формування охорони гро-
мадського порядку (ОГП) 
Дніпропетровської ме-
дичної академії.

Це формування, яке 
було зареєстровано в 
2002 році в Жовтневому 
комітеті районної Ради, 
здійснює правоохоронну 
роботу під керівництвом 
та координацією загаль-
ного міського формуван-

Нещодавно пройшов фі-
нал першого турніру з інте-
лектуальної гри “Мафія” 
серед студентів вузів III-IV 
рівнів акредитації. Всьо-
го взяло участь тринадцять 
вузів Дніпропетровська. 

Команда медичної академії, 
у складі якої були студентка 
4 курсу І-го медичного фа-
культету Марина Гриб, сту-
денти 5 курсу І-го медично-
го факультету Вікторія Под-
колзіна та автор цих ряд-
ків, посіла друге місце. 

Зміст гри 
Гра поділена на дві фази 

(день та ніч), вночі грав-
ці команди “мафія” нама-
гаються виявити та “вбити” 
“шерифа”, вдень всі інші 
гравці (“шериф”, “мирні жи-
телі” та “лікар”) намагають-
ся виявити “мафію”.

ня з одного боку та на-
чальника штабу доцента 
Ю. М. Дзюби з боку ака-
демії і діє на підставі при-
йнятого Верховною Ра-
дою України Закону «Про 
участь громадян в охороні 
громадського порядку та 
державного кордону» від 
2000 року.

Мета та завдання гри: 
– підвищення командно-
го духу
–розвиток вміння аргу-
ментувати свої думки
– розуміння дій і мотивів 
інших гравців

– розвиток вміння вияв-
ляти неправду, спираю-
чись на слова та дії грав-
ців.

Організатори турніру: 
відділ сім'ї, молоді та спорту 
міської Ради, Дніпропетров-
ський клуб інтелектуально-
розважальної гри “Мафія” 
“Dnepr Mafia Clan”. 

Переможці та учасники 
отримали почесні дипломи 
та цінні подарунки.

Богдан ДАРАГАН,
голова ради студентів,

студент 5 курсу І-го 
медичного факультету

Отож, протягом два-
надцяти років форму-
вання ОГП ДДМА є 
невід`ємною частиною 
ряду заходів нашого вузу: 
зустрічі 1 та 6-х курсів, 
«Студентські весни», по-
свячення в студенти, ве-
чори прощання з кафе-
драми, різноманітні кон-
церти, КВН, спортивні 

змагання (матчеві зустрічі 
з футболу, волейболу, те-
нісу серед студентів та ви-
кладачів), наукові конфе-
ренції, симпозіуми тощо. 

Ще одним напрямом 
роботи формування є під-
тримання порядку в гур-
тожитках ДМА, яке базу-
ється на контролі пропус-
кної системи та рейдах 

на кожному поверсі окре-
мо, участі у внутрішніх за-
ходах гуртожитків, тісній 
співпраці з адміністраці-
єю та студрадами. 

Також ОГП нашої ака-
демії оперативно надає 
допомогу щодо підтрим-
ки громадського поряд-
ку Жовтневому районно-
му відділу охорони гро-
мадського порядку і впо-
рується з цим досить не-
погано. Неодноразово ад-
міністрацією Жовтневої 
ради членів формуван-
ня було заохочено цінни-
ми подарунками, грошо-
вими преміями, подяками 
та грамотами.

Щорічно, окрім акаде-
мічних, формування ОГП 
ДМА бере участь у ра-
йонних та міських захо-
дах: новорічні та релігій-
ні святкування (новоріч-
на ялинка, пасхальні свята 
у Преображенському со-
борі), травневі привітання 
ветеранів Великої Вітчиз-

зидент Товариства Червоного 
Хреста України; В. Старокожен-
ко – очолює раду ветеранів у м. 
Токмак Запорізької обл.; Л. Дей 
– заслужений лікар України та 
інші.

Хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять тих, хто пішов із 
життя.

У багатьох діти і онуки про-
довжують справу батьків – пра-
цюють лікарями. Ніхто із випус-
кників, що прибули на зустріч, 
не зрадив обраній справі.

Колективно відвідали ау-
диторії в новому санітарно-
гігієнічному корпусі, згада-
ли своїх наставників-учителів й 
вшанували їх пам’ять.

Після офіційної частини 
продовжили спілкування в рес-
торані. І хочеться нашим одно-
курсникам побажати на згадку:

Ось і промайнуло 50 ро-
ків, як ми закінчили Дніпропе-
тровський медичний інститут. 
Як птахи ми розлетілися із-під 
крил наставників по всій тери-
торії Радянського Союзу (Ду-
шанбе, Целіноград, Урал, Крим, 
Україна).

Але пам’ять всесильна! Ми 
ніколи вас не забудемо, хто нас 
навчав, виховував і вивів на до-
рогу життя. Низький вам уклін!

Наприкінці минулого 
року зібралися 27 випускників 
санітарно-гігієнічного факуль-
тету, який закінчили в 1963 році. 
Завідувач кафедри гігієни та еко-
логії професор О. А. Шевченко 
привітав та розповів про шлях 
реформ і сучасні досягнення в 
навчанні студентів. Потім кожен 
випускник розповів про себе – 
від призначення на роботу до 
наших днів. 

Присвячую моїм 
однокурсникам

Як жаль, що молодість 
пройшла
І наступила зрілість!
Спитай її, куди пішла,
Ми тільки в ній зігрілись!
Вона повернеться – ти вір,
Якщо ти сам захочеш!
Розслабся, друже, усміхнись
І тиск твій не підскоче.
Літа ти більше не рахуй,
Помаж обличчя соком,
Яйцем, сметаною змасти
І станеш менше роком.
За поясницю не держись,
Не підпирай – не вишня…
Ти краще турніком займись,

няної війни, патрулювання 
на дільницях районів під 
час святкування Дня міс-
та тощо. 

Хотілося б сказати те-
плі слова помічнику про-
ректора з виховної роботи 
доценту Юрію Миколайо-
вичу Дзюбі, який органі-
зував, згуртував студентів 
у необхідну організацію 
і протягом всього періо-
ду формування розумно і 
вправно ними керує. Без-
перечно, слід відзначи-
ти сумлінне ставлення до 
своєї справи членів всього 
загону охорони громад-
ського порядку ДМА, які 
на добровільних засадах 
та ентузіазмі працюють в 
академії та надають допо-
могу правоохоронним ор-
ганам нашого міста.

Валерій МОВЧАН,
помічник начальника ОГП 

ДМА, 
студент 3 курсу ІІ-го 

медичного факультету.
На знімку: дружина ОГП 

академії

Щоб тільки від сміху сльоза 
набігала,
Струмочки любові навколо 
з’єднала,
А вдома лунав сміх дітей та 
онуків.
Щоб в душу твою розрада 
прийшла,
А в серці вселились спокій й 
весна,
Щоб чорні всі смуги згоріли 
дотла!

Всі вірші складені на-
шою випускницею санітарно-
гігієнічного факультету 
1963 р. Л. Остапенко.

Людмила БУРЯК,
професор;

Ірина СКАЛЬСЬКА,
лікар, за дорученням 

випускників 1963 року

Хребту не буде лишнє!
Буває й так, що інколи
Сумнівом себе гнобиш.
Вдихни, співкурсник, глибоко,
А видихни, як зможеш!
Довіку пам’ять збережи – 
Шість років – їх хватило!
Де п’ятдесят, коли пройшли?
Якою хвилею змило?
І літній вік ти збережи,
Зарядку зроби зранку
І будьте всі ви молоді
На цьому ставлю крапку!

Серед випускників нашо-
го курсу 4 професори: В. Стець, 
І.  Логвиненко, В.  Вищипан, 
Л. Буряк.

Деякі мають урядові наго-
роди за заслуги перед Батьків-
щиною: С. Деміденко – полков-
ник медичної служби у відстав-
ці, який пройшов Афганістан, 
Чорнобиль; І.  Усіченко – пре-

Завжди  на  варт і  порядку…

“Мафія” – це гра 
інтелектуалів

Гідно ніс службу всі роки випускник сангігу

Сонячна 
ягода

«Хурма живить нас 
енергією сонця» – написа-
но в старовинній китай-
ській книзі «Про життєві 
премудрості». Назва «хур-
ма» перекладається з ла-
тинської як «їжа богів». Це 
дуже корисний і живиль-
ний плід. В Японії хурму 
називають сонячною яго-
дою.

Золотаво-помаранчеві 
плоди багаті на антиок-
сиданти – речовини, що 
захищають організм від 
недугів та передчасного 
старіння. Хурму потріб-

но їсти при 
п о г і р ш е н -
ні пам’яті 
та занепаді сил. Таніни, 
які надають їй терпко-
го смаку, мають антимі-
кробну активність. Залі-
зо та йод роблять її про-
філактичним засобом гі-
пофункції щитовидної за-
лози. Калій важливий для 
роботи серця, а цинк по-
трібний для підтримання 
імунітету.

Найчастіше хурму 
вживають у свіжому ви-
гляді, але також викорис-
товують для приготуван-
ня десертів, бутербродів, 
других страв, напоїв, дже-
мів, повидла.

Ми звикли до су-
джень, що вершкове мас-
ло дуже шкідливий про-
дукт, і все через холес-
терин… А втім воно не-
абиякий корисний про-
дукт, адже містить жи-
ророзчинні вітаміни А, 
D, Е, К, 50-85% молоч-
ного жиру, 20 незамін-
них жирних кислот. У тих, 
хто з’їдає за добу 40-50 г 
вершкового масла, міцні 
кістки, гарні зуби, пишне 
волосся і гострий зір.

Масло корисне та-
кож для підняття імуніте-
ту, статевої системи і для 
отримання гладкої шкіри.

Це цікаво

В сезон простуд та ві-
русів масло повинно вхо-
дити до раціону людей, 
які прагнуть вберегтися 
від простуди. 

Що ж до холестерину – 
то він бере участь у синте-
зі вітаміну D.

Вчені вважають, що 
недостатня кількість хо-
лестерину в крові призво-
дить до зниження інте-
лектуальних здібностей. 
Окрім того, розвивається 
депресія, організм швид-
ко старіє.

Маска для сухої, 
нормальної  

та комбінованої шкіри 
1 ст. л. м’якого верш-

кового масла змішати з 1 
курячим жовтком, добре 
збити, нанести на обличчя 
на 20 хвилин. Зняти сер-
веткою і вмитися теплою 
водою.

Маска омолоджуюча
Зварити в «мунди-

рі» картоплину, почисти-
ти, швидко розім’яти, до-
дати 1 ст. л вершкового 
масла та стільки ж теплих 
вершків, щоб вийшла сме-
таноподібна суміш. Нане-
сти на обличчя на півгоди-
ни. Змити теплою водою, 
умитися прохолодною.

Маска живильна 
Залити 2 ст. л. вівся-

них пластівців гарячими 
вершками, накрити криш-
кою і дати розбубнявіти. 
Злегка остудити, додати 1 
ст. л. вершкового масла і 1 
ч. л. меду, добре розміша-
ти. Нанести на обличчя на 
20 хвилин. Змити теплою 
водою.

Маска відбілююча 
1 ст. л. вершкового 

масла змішати з 1 ч. л. 
лимонного соку. Нанести 
на обличчя на 10 хвилин. 
Змити теплою водою.

Вершкове 
масло
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Ось і настала прекрас-
на пора зимових свят – 
час, коли загадують ба-
жання і поринають в ат-
мосферу свята та казко-
вої чарівності. Вже на по-
чатку передноворічно-
го тижня на підготовчо-
му відділенні нашої ме-

дичної академії панува-
ло пожвавлення: викла-
дачі разом зі студентами 
своїх груп прикрашали 
аудиторії, розвішували 
гірлянди. Святковий на-
стрій відчувався у всьо-
му, адже Новий рік - улю-
блене свято, на яке чека-
ють усі.

На кафедрі мовної 
підготовки панував но-
ворічний настрій вже 25 
грудня, адже головною 
подією цього дня була 
зустріч наступаючого 
2014 року. 

Під керівництвом 
завідувача кафедри 
Т. В. Філат за учас-
тю викладачів сек-
ції англійської мови 
Н. В. Зубко, О. В. На-
шиванько, С. Ю Шей-
пак, І. М. Клименко, 
К. В. Моцної, К. Г. Маг-
рламової, І. В. Гутарової, 
Ю. М. Довгої, Н. В. Дави-

мовної підготовки проф. 
Т. В. Філат.

Для багатьох 
студентів-іноземців зна-
йомство з головними ге-
роями свята Дідом Мо-
розом та Снігуронькою, 
з традиціями країни, в 
якій навчаються, стало 
дивовижним та несподі-
ваним.

У цьому році в ролі до-
брого дитячого чарівни-
ка спробував себе слухач 
підготовчого відділен-
ня Джораєв Амміджон, а 
сукню Снігуроньки із за-
доволенням наділа сту-
дентка з Марокко – Ла-
бауі Басма. І хоча слово-
сполучення "Новий рік" 
для них ще не відміню-
ється (студенти зітхають, 
що російська мова дуже 
складна), свої ролі вони 
виконали добре.

Під час зустрічі іно-
земні слухачі познайоми-
лися з традиціями свят-
кування і самі активно 
взяли участь у святі.

ли студенти майже всіх 
курсів та факультетів. 
Організаційну відпові-
дальність взяла на себе 
1а група I-го медичного 

Слухачі груп №№ 
2, 3, 4 (викладачі С. М. 
Мельник, Т. В. Гуда, Г. О. 
Карабет) представили на 
суд глядачів гумористич-
ні етюди, чим викликали 
пожвавлення і сміх у залі.

На святі органічно пе-
реплелися російська по-
езія, пісні російською, 
французькою мовами із 
запальними індійськими 
танцями студентів І кур-
су Рітіки Кашиап, Нікеля 
Чаухана, Армідер Каур 
та національними ан-
гольськими танцями, які 

віла про святкування 
Нового року в Америці. 

Святковий зал був 
прикрашений іграшка-
ми та серпантином, що 
створювало гарний та 
веселий настрій. Атмос-
фера Нового року та рід-
ного дому дала можли-
вість кожному з присут-
ніх насолодитися кон-
цертною програмою.

Безумовно, приємно 
здивували всі учасники 
новорічної зустрічі, але 
особливо варто відзна-
чити такі номери: танці у 
виконанні Влада Таран-
ця (I-501б) та Станісла-
ва Єчіна (ІІ- 2а), танець 
з елементами гімнасти-

Яскравим та незабут-
нім став виступ слуха-
чів гр. №№ 3, 4 Каромо-
ва Козіма, Шианіки Наді, 
Знаді Кхаули, які викона-
ли російську пісню «По-
толок ледяной».

Щирими посмішка-
ми та оплесками зустріли 
глядачі Дахму Тарика та 
Сару Боуссаіді з піснею 
«Ты меня любишь?»

Приємно вразив при-
сутніх Зеруаті Маруана, 
слухач гр. № 2, який про-
никливо прочитав ури-
вок з поеми О.С. Пушкі-
на «Євгений Онегин».

факультету, яка забезпе-
чила свято всім необхід-
ним обладнанням. Вела 
концерт студентка II-го 
медичного факультету 
201а групи Вікторія Фе-
дорова. Вона не лише 
вела зустріч, а й розпо-

Зустріли Новий рік у кращих традиціях

«Сорочинський ярмарок»Зустріч
першого

та шостого
курсів

виконали слухачі гр. № 3 
Шиунду Лаурінда, Шиа-
ніка Надя, Віктор Марія, 
Лопес Есмеральда.

Незабутнім став ко-
лоритний виступ першо-
курсників Мігунгу Жер-
сона і Нунес Жанісе, які 
продемонстрували у тан-
ці національну менталь-
ність та особливості ан-
гольської культури.

Свято відбулося! Усі 
учасники за традицією 
отримали подарунки від 
Діда Мороза і сфотогра-
фувалися на пам'ять.

Вечір не тільки пода-
рував іноземним студен-
там радісні емоції і вра-
ження, а й надав змогу 
доторкнутися до звичаїв 
українського народу.

Є гарний вислів: «Як 
Новий рік зустрінеш, так 
його і проведеш». По-
чаток був гарним, тому 
ми сподіваємося, що на-
вчальний рік і екзаме-
наційна сесія для наших 
студентів теж будуть 
успішними.

Вікторія 
КОНСТАНТИНОВСЬКА,

викладач кафедри мовної 
підготовки

ки у виконанні Вероні-
ки Ворох (II-201б), піс-
ні «Одинокая звезда», 
яку виконав на гітарі Ки-
рило Борблик (II-5б), “I 
love you baby” (Аліна 
Кудрявцева, I-502а) та 
“Dancing queen” (Ната-
лія Терещенко, I-504б).

Кожен виступ був не-
звичайним. Під час пе-
регляду весь зал то мов-
чав, затамувавши подих 
від захоплення, то ра-
зом з учасниками співав 
пісні, що робило кожно-
го глядача причетним до 
цієї казкової феєрії. 

Анастасія ГОЛУБКА,
студентка 1 курсу

І-го медичного факультету

25 грудня іноземні 
слухачі підготовчого від-
ділення вперше відзнача-
ли свято Нового року в 
Україні.

Теплі слова привітань 
та побажань отримали 
вони від проректора з 
науково-педагогічної ді-
яльності проф. Л. Ю. На-
уменка, декана І між-
народного факульте-
ту проф. О. В. Ковтунен-
ка, завідувача кафедри 

дової були організова-
ні Різдвяні зустрічі. Зда-
валось, що не українські 
хлопці та дівчата, а сту-
денти Кембриджу та Ок-
сфорду зібралися ра-
зом, щоб англійською 
мовою поспілкувати-
ся, поспівати, привітати 
один одного з Різдвяни-
ми святами та Новим ро-
ком. 

Медична академія 
надзвичайно багата на 
таланти, тому на кон-
церті студентам було що 
показати! Участь у но-
ворічному дійстві взя-

В атмосфері рідного дому

Перші зимові дні і пер-
ші сніжинки спускають-
ся з біленьких хмаринок 
на вже холодну землю. А 
в серцях майбутніх меди-
ків тепло та затишок, адже 
настав час для улюблено-
го свята – теплих сімейних 
зборів. 

У своїх найкращих тра-
диціях І-й медичний фа-
культет влаштував зустріч 
першого та шостого кур-
сів. А поєднати талан-
ти студентів, як завжди, 
змогли майстри театру 
«Вякос Лювесс» у виставі 
«Сорочинський ярмарок», 
яка стала дебютною ро-
ботою нового режисера-
постановника Яніни Ві-
нничук.

Такого ярмарку, який 
був у студентів, точно не 

зустрінеш під Полтавою, 
бо такі талановиті перли-
ни є тільки у нашій медич-
ній академії. 

У головних ролях Пав-
ло Литвин (мати), Людми-
ла Караваньська (донька), 
Вадим Кіблик (кум), Ві-
ктор Онікій (парубок), На-
таля Обрусник (циганка), 
Антон Сердюк (Муфаса), 
а також справжні корифеї 
театру Володимир Пігу-
левський (батько) й Ганна 

Сокіл (козачка). Коли вони 
разом на сцені – це не-
ймовірна суміш яскравих, 
талановитих, енергійних 
акторів, що захоплюють 
глядача у свій світ і дару-
ють незабутні враження.

Та не буває ярмарку 
без пісень, музики, танців. 
Тому на наше свято заві-

тали найкращі колективи 
академії.

Під керівництвом Ма-
рії Шелупенко колектив 
«Камільфо» зачаровував 
глядачів новими номера-
ми. Пряної нотки дода-
ла Ольга Шевченко, що 
так вправно та майстер-
но привернула увагу гля-

дачів східним танцем. 
Ось настав час і для спі-
вочих колективів. З запа-
лом та драйвом з’явились 
на сцені улюблені гурти 
«Шарм» і «Паприка». Та-
кож сольні виконавці, що 
мають надзвичайно кра-
сиві, витончені та чуттє-
ві голоси, Анастасія Ля-
шенко, Катерина Павлюк 
та Христина Шевченко, 
лікар-інтерн 3 року, дитя-
чий хірург. Мрійливий на-
стрій присутнім подару-
вав Павло Литвин своєю 
грою на саксофоні. Артур 
Старишко разом зі своєю 
командою, виконуючи си-
лові вправи , змусив сер-
ця глядачів битися часті-
ше. А чарівною ведучою 
свята була Алла Вірцин-
ська .

По закінченні виста-
ви декан Ігор Станіславо-
вич Шпонька разом з го-
ловою профкому співро-
бітників Василем Васи-
льовичем Васильченком 
привітали майбутніх ліка-
рів зі святом, висловили 
свою подяку акторам те-
атру та побажали успіхів, 
натхнення і такої ж плід-
ної співпраці. Традицій-
но акторів поздоровили 
заступники декана Олек-
сандр Адольфович Алек-
сєєнко та Сергій Володи-
мирович Козлов і подару-
вали солодкі презенти.

Кожен, хто цього зи-
мового дня відвідав яр-
марок нашого факультету, 
отримав велику кількість 
позитивних емоцій, задо-
волення та залишився з 
гарним настроєм .

Діана Оленюк,
студентка 2 курсу

 I-го медичного факультету 


