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У добру путь, випускники ювілейного року!

Набувши професії лікаря та усвідомивши 
важливість обов’язків, що покладаються на 
мене, в присутності моїх вчителів і колег уро-
чисто клянусь:
 – усі знання, сили та вміння віддавати справі 

охорони здоров’я людини, лікуванню і за-
побіганню захворюванням, надавати медич-
ну допомогу всім, хто її потребує;

 – незмінно керуватися у своїх діях і помис-
лах принципами загальнолюдської моралі, 
бути безкорисливим і чуйним до хворих, 
визнавати свої помилки, гідно продовжува-
ти благородні традиції світової медицини;

 – зберігати лікарську таємницю, не викорис-
товувати її на шкоду людині;

 – додержувати правил професійної етики, не 
приховувати правди, якщо це не зашкодить 
хворому;

 – постійно поглиблювати і вдосконалювати 
свої знання та вміння, у разі необхідності 
звертатися за допомогою до колег і самому 
ніколи їм у цьому не відмовляти, бути спра-
ведливим до колег;

 – власним прикладом сприяти вихованню 
фізично і морально здорового покоління, 
утверджувати високі ідеали милосердя, лю-
бові, злагоди і взаємоповаги між людьми.

Вірність цій клятві присягаю пронести  
через усе своє життя.

Я – лікар, і маю світло нести,
Я маю нести життя.
Мій шлях на землі не буде простим – 
Легких не шукаю я.

Обов’язок мій лікувати серця
І душі розбиті зцілять,
Для цього зусилля віддам усі я
Й не буду часу шкодувать.

Приємно ж бо бачити щастя сльозу
І вдячності чути слова,
Як зміг врятувати життя ти комусь,
То й сам тоді віриш в дива.

Я – лікар, і хочу, щоб люди Землі,
Наскільки можливо це,
Здорові й щасливі завжди були,

Й для цього зроблю я все…

Інна КОВАЛЕНКО,
студентка  І-го медичного 

факультету

Клятва 
лікаря України

Ось і настав довго-
очікуваний і один з най-
щасливіших у вашому 
житті момент – здобуто 
омріяний фах. Понад 600 
випускників (з них 137 іно-
земних) отримали диплом 
лікаря чи фармацевта Дні-
пропетровської медичної 
академії. Долучившись до 
багатомільйонної когор-
ти медиків, ви взяли на 
себе почесний і нелегкий 
обов’язок охоронців і ря-
тівників найдорожчого 
– здоров’я і життя людей. 
В усі часи лікарський фах 
був, є і буде найпотрібні-
шим.

Протягом напруже-
них студентських років 
ви накопичили чималий 
багаж теоретичних знань 
та практичних навичок. 
Попереду не менш напру-
жені роки застосування їх 
на практиці, самоствер-
дження, набуття досвіду 
та постійного самоудоско-
налення. 

П р о ф е с о р с ь к о - в и -
кладацький склад нашої 
академії докладав зусиль, 

Діти – безперечно 
наше майбутнє. Кожна 
дитина то є зернятко на-
дії, процвітання та миру 
не тільки для усієї нації, 
але і для усього людства. 
Першого червня, у Всес-
вітній день захисту дітей, 
студентами ІІ-го медич-
ного факультету під ке-
рівництвом О. Г. Садо-
венко було організоване 
привітання дітей із цим 
святом на базі КЗ «ДОДЛ» 
ДОР та кафедри дитя-
чої хірургії. Маленьким 
глядачам показали казку 
«Попелюшка» у новій ін-
терпретації. При підго-
товці до балу Попелюшка 
зустріла різноманітних 
казкових героїв, які про-
водили разом із дітьми 
веселі конкурси, разом 
співали та танцювали. 
Спеціальними гостями 
на цьому святі були гурт 

аби ваша фахова підго-
товка відповідала вимо-
гам сьогодення, аби ви 
були конкурентоздатними 

і в Україні й за кордоном. 
Водночас багато часу при-
ділялось різнобічному роз-
витку кожної особистості, 
духовному збагаченню, 
фізичному загартуванню. 
Ви гідно представляли 
академію на різноманітних 

«АКАДЕМИКС». Закінчив-
ся виступ акторів урочис-
тим врученням подарун-
ків усім присутнім дітям, 
після чого актори пішли 
радувати дітей, які не 
змогли відвідати виступ: 
тих, що лікуються у від-
діленнях онкології, гема-
тології, травматології та 
ін. У кожному відділенні 
діти зустрічали студентів 
із радістю, розважалися 

студентських олімпіадах, 
конференціях, фестивалях 
художньої самодіяльності, 
спортивних змаганнях, ес-

тафетах. Ви були 
першими в до-
норських акціях, 
в наданні благо-
дійної допомоги 
пораненим в АТО, 
дітям-сиротам, 
ветеранам війни.

Не поривайте 
зв’язку з акаде-
мією, з тими, хто 
дав вам путівку 
в життя. В стінах 
академії вас за-
вжди раді бачи-
ти, зрозуміти, 

порадити, підтримати. 
Пам’ятайте і шануйте сво-
їх вчителів. Вони ділились 
своїми знаннями, натхнен-
ням, прищеплювали любов 
до медичної спеціальності. 
Будьте вдячними батькам 
чи сім’ям, які завжди опі-
кувалися вами.

із ними, танцювали й спі-
вали, і жодну дитину сту-
денти не залишили без 
подарунка. Здавалось, 
що мить, коли палата 
лікарні наповнювалась 
студентами-казковими 
героями, ставала дій-
сно казковою, ніби час 
зупинявся, і діти знову 
ставали просто дітьми, 
без турбот й без стра-
хів. Автор цієї публікації 

Дорогі випускники, ша-
новні молодші колеги! Ви 
полишаєте стіни альма ма-
тер в особливий рік – рік її 
100-річчя. Сподіваюся, що 
нинішній випуск буде гід-
ним кращих випускників 
нашого вузу, продовжува-
чем його славних тради-
цій. З честю несіть звання 
вихованця славетної Дні-
пропетровської медака-
демії! Як сказав відомий 
філософ Артур Шопенгау-
ер: честь – це зовнішня со-
вість, а совість – внутрішня 
честь.

Хай ніколи ви не відчує-
те «синдрома вигоряння», 
хай ніколи не зачерствіють 
ваші серця, а совість, ми-
лосердя, співчуття, патрі-
отизм будуть мірилами ва-
шої громадянської зрілості 
для виконання найголо-
внішого екзамену, який ви 
складатимете усе життя, 
екзамену перед вашими 
пацієнтами!

Георгій ДЗЯК,
академік НАМН України,

ректор ДМА

дуже вдячний усім, хто 
взяв участь у привітанні 
дітей. Те, що ви робите, 
це той рівень самовідда-
чі та співчуття, який і має 
тримати у собі справжній 
лікар. 

Денис КАТЕРУША,
громадський декан

 ІІ-го медичного 
факультету

Дорогі випускники!

День 
захисту 

дітей
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Наша академія у співдруж-
ності з МОЗ України, депар-
таментом охорони здоров’я 
Дніпропетровської облдер-
жадміністрації, Українською 
Асоціацією сімейної медицини, 
Науково-практичною Асоціа-
цією сімейних лікарів Дніпро-
петровської області 2-3 червня 
цього року провела традицій-
ну конференцію із загальної 
практики-сімейної медицини 
з міжнародною участю. Її при-
святили 100-річчю заснування 
ДМА та 20-річчю впроваджен-
ня сімейної медицини в Дніпро-
петровській області.

У роботі конференції взяли 
участь 689 сімейних лікарів та 
лікарів інших спеціальностей, 
з них 152 - з сімейних амбула-
торій і міст Дніпропетровської 
області, лікарі з Кіровоград-
ської, Запорізької та Сумської 
областей. Вперше на конфе-
ренції були присутні викладачі 
медичного училища, які викла-
дають медсестринство за фахом 
«загальна практика-сімейна 
медицина». Тридцять доповіда-
чів з Києва, Одеси, Тернополя, 
Запоріжжя, Сум ознайомили 
присутніх з актуальними пи-
таннями організації ЗПСМ та 
останніми досягненнями ве-
дення хворих з різноманітною 
патологією.

На засіданні опорної ка-
федри з післядипломної під-
готовки лікарів ЗПСМ обго-
ворювався досвід організації 
і викладання спеціальності, 
формування єдиного освітньо-
го простору як основи якісної 
підготовки сімейного лікаря, 
особистості лікаря ЗПСМ в 
умовах навчального процесу, 
ефективності інтегрованого 
підходу оцінки базового рівня 
засвоєння практичних навичок 
інтернами. 

Порадували змістом та мето-
дологією викладання матеріалу 
доповіді клінічного ординатора 
кафедри сімейної медицини 
ФПО В. В. Крамарчука, інтерна 
2 року навчання К. Ю. Красні-
кової та лікаря «ДЦПМСД №1» 
М. А. Бойцун, які посіли перше, 
друге і третє місця відповідно і 
отримали грошову нагороду.

За матеріалами конферен-
ції прийняли резолюцію, в якій 
відзначено, що в Україні продо-
вжується розпочата в 2011 році 
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в нашій академії відбулась 
масштабна подія – Перший 
Всеукраїнський студентський 
хірургічний турнір, приуроче-
ний до 100-річчя академії. 

Турнір проведений під егі-
дою ректора академіка НАМН 
України Г. В. Дзяка, першого 
проректора члена-корес-
пондента НАМН України Т. О. 
Перцевої, проректора з на-

укової та лікувальної роботи 
професора В. Й. Мамчура, 
при підтримці Асоціації хі-
рургів Дніпропетровської об-
ласті (голова професор Я. С. 
Березницький), за ініціативи 
студентської молоді та ліка-
ря-інтерна О. М. Попової, при 
організаційній допомозі ви-
кладачів кафедр хірургії №1, 
хірургії №2, загальної хірургії, 
урології, оперативної хірур-
гії та топографічної анатомії, 
дитячої хірургії, неврології та 
офтальмології, ортопедії та 
травматології .

При підготовці до турніру 
ми пам’ятали слова великого 
Авіценни, котрий говорив, що 
лікар повинен володіти погля-
дом сокола, руками дівчини, 
мудрістю змії і серцем лева. 

Тому план турніру складався 
із трьох частин: теоретичної, 
практичної та наукової. І, як 
виявилось, така структура є 
дуже цікавою та творчою, а го-
ловне - інформативною. 

Після інтернет-реєстра-
ції та декількох місяців під-
готовки до нас завітали гості 
з різних куточків України: зі 
Львова, Полтави, Чернівців та 
Запоріжжя.

Турнір відкрили профе-
сор Т. О. Перцева та завідувач 
кафедри хірургії №1 лауре-
ат Державної премії України 
професор Я. С. Березницький. 
Привітавши учасників, вони 
розповіли про нашу акаде-
мію, яка готується відзначити 
100-річний ювілей. Член орг-
комітету доцент В. П. Сулима 
пояснив особливості конкур-
сів та план роботи на наступні 
три дні турніру. Зі спеціальною 
доповіддю про бойову травму 
судин виступив доцент кафе-
дри хірургії №2 Д. О. Кісилев-
ський.

Під час конкурсу «Знайом-
ство» кожна команда змогла 
проявити свою креативність, 
індивідуальність та творчі 
здібності. Юнаки й дівчата 
співали пісень, читали вірші, 

демонстрували відео-презен-
тації. А власне сама бороть-
ба за звання кращих хірургів 
розпочалася одразу після за-
кінчення першого конкурсу. 
Теоретичний тур вже чекав на 
учасників. Шляхом жеребку-
вання обирали команди, що 
змагались між собою, відпові-
даючи на 30 запитань із різних 
розділів хірургії. Конкурс вий-
шов дуже цікавим, емоційним, 
колоритним - справжній інте-
лектуальний поєдинок. Таким 
запам’ятався учасникам пер-
ший день турніру.

Аби показати гостям кра-
су, неповторність і традиції на-
шого рідного Дніпра, Богдан 
Сірко (1 курс, I-й медичний 
факультет) для гостей провів 
дуже цікаву екскурсію, що охо-
пила всі Дніпровські пам’ятки 
та відвідування історичного 
музею. 

Другий день турніру ви-
явився дуже хвилюючим, 
адже до нас завітала Оль-
га Прокопчук, спеціальний 
гість із Chirurgische Klinik und 
Poliklinik am Klinikum rechts 
der Isar (Мюнхен, Німеччина), 
яка є представником Євро-
пейської асоціації гастроенте-
рологічних хірургів та задіяна 
в освітніх студентських про-
грамах цієї асоціації.

Цього дня клініка сучас-
ної хірургії «Гарвіс» радо при-
йняла учасників турніру і дала 
можливість продемонстру-
вати свої філігранно відпра-
цьовані навички. Практичний 
етап складався з двох частин: 
вміння накладати шви та вико-
нання елементів лапороскопії. 
Мануальні вміння для хірурга 
є, безперечно, однією з найго-
ловніших складових професії, 
але не менш вагоме значення 
посідає клінічне мислення. 
Щоб продемонструвати його, 

ни здоров’я, кількість яких з 
2011 року зросла в 7 разів, але 
на сьогодні це недостатньо, 
що особливо відчувається в 
сільській місцевості. Медична 
громада сімейних лікарів Дні-
пропетровщини наголосила 
на неухильності шляху рефор-
мування охорони здоров’я на 
засадах сімейної медицини та 
сформулювала звернення до 
Верховної Ради, Кабінету Мі-
ністрів, МОЗ України з рядом 

ному рівні, затвердити основні 
показники діяльності закладів 
первинної медичної допомоги 
відповідної адміністративної 
території, впорядкувати функ-
ціональні обов’язки молодших 
спеціалістів з медичною осві-
тою у центрах ПМСД та удо-
сконалити їх підготовку;

– визначити пріоритетни-
ми питаннями в діяльності міс-
цевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самовря-

Повний текст резолюції 
буде розміщено на сайтах ака-
демії, департаменту охорони 
здоров’я Дніпропетровської 
ОДА, Української Асоціації сі-
мейної медицини.

Наприкінці кожного дня 
роботи конференції були розі-
грані призи, серед пам’ятних 
подарунків - небулайзери, 
дитячий пульсоксіметр, фо-
нендоскопи, тонометри і ман-
жетки до них (на дорослу і 
дитячу руку). Серед тих, кому 
всміхнулась доля, були й ін-
терни, і молоді лікарі, і лікарі 
зі стажем.

Конференцію закрили під 
урочисті звуки Державного 
Гімну України і під бадьорі, на-
дихаючі на позитивне сприй-
няття життя звуки гімну сімей-
них лікарів Дніпропетровської 
області.

Як би мені не хворіти, 
болячок не знати,
Щоб дарма на лікарів 
грошиків не тратить?
Є сімейний лікар, 
він лікує й тішить,
Кращі радники сім’ї – 
це сімейні лікарі.

Неонілла ЧУХРІЄНКО,
голова Науково-практичної 

Асоціації 
сімейних лікарів 

Дніпропетровської області, 
професор кафедри сімейної 

медицини ФПО,
доктор меднаук, професор 

…Погляд сокола, руки дівчини, 
мудрість змії,  серце лева

К р а щ і  р а д н и к и  в  с і м ’ ї  –  ц е  с і м е й н і  л і к а р і …

одна команда представляла 
окремий клінічний випадок, а 
інша повинна була встановити 
діагноз. Оцінювали не тільки 
правильність встановленого 
діагнозу, а й вміння предста-
вити якісний план діагности-
ки, проведення глибокої ди-
ференційної діагностики між 
захворюваннями та розро-
блення дієвої схеми лікування. 
Цей процес настільки захопив 
майбутніх лікарів, що вони по-
тім перейшли до бурхливого 
обговорення представлених 
випадків.

Директор клініки «Гар-
віс» М. В. Павленко та доцент 
В. П. Сулима провели для гос-
тей екскурсію клінікою, розпо-
віли про структуру, організа-
цію, специфіку, устаткування 
операційних та показали па-
лати інтенсивної терапії.

А на завершення насиче-
ного дня професор Я. С. Бе-
резницький подарував учас-
никам на згадку про турнір 
диски, на яких є всі три томи у 

5-ти книгах національного під-
ручника з хірургії.

Третій день розпочали 
Ольга Прокопчук доповіддю: 
«Особливості роботи хірур-
гічного відділення у Німеччині 
(на прикладі клініки Рехтс Дер 
Ізар, Мюнхен)» та лікар-інтерн 
О.М. Попова з повідомлен-

ням: «EDS (European Digestive 
Surgery) – можливості та пер-
спективи» .

Останнім етапом змагань 
став науковий тур, в якому 
кожна команда представляла 
презентацію про певне науко-
ве відкриття або про власні 
дослідження, після чого учас-
ники дискутували зі своїми 
колегами. 

Настав такий довгоочіку-
ваний момент – оголошення 
результатів. Згідно з рейтин-
гом оцінок, отриманих за три 
етапи турніру, перше місце 
посіла команда «Ultima ratio» 
(ДЗ «ДМА МОЗ України»), дру-
ге – команда «Люди у біло-
му» (ДЗ «ДМА МОЗ України»), 
третє – команда «Українська 
медична стоматологічна ака-
демія» (Полтава). Також були 
виділені окремі нагороди: у 
номінації «Ерудит» за кращу 
теоретичну підготовку пере-
могла команда «ЛСД – львів-
ські супер-доктори» (Львів), у 
номінації «Золоті руки» за кра-

щі практичні навички – «Про-
гноз сприятливий» (Чернівці) 
та у номінації «Крила науки» 
за кращий виступ у наочній 
частині – «Sanguine et sudore» 
(Запоріжжя).

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 4 курсу

 І-го медичного факультету

6 червня 2016 року за ініціати-
вою деканату ФПО у Кривому Розі 
провели підсумкову міжкафедральну 
конференцію, присвячену актуаль-
ним питанням сучасної медицини. 
Лікарі–інтерни зі спеціальностей 
«педіатрія», «сімейна медицина», 
«хірургія», «стоматологія», «лабо-
раторна діагностика» представили 
результати своєї 2-річної наукової 
діяльності. Дослідницький пошук 
перекликався з роботою заочних та 
очних баз інтернатури. На конфе-
ренції було представлено 14 допові-
дей. Учасників привітала заступник 
декана ФПО проф. Г. П. Кузьміна. 
Відкривали конференцію лікарі зі 
спеціальності «педіатрія», які ви-
світлили лікування гострих поза-
лікарняних пневмоній, особливості 
перебігу та діагностики гнійних ме-
нінгітів та інфекційного мононукле-
озу у дітей. 

Потім були представлені робо-
ти щодо діагностики анемій у людей 
з хронічною серцевою недостатніс-
тю; аналізу моніторингу додатко-
вих методів діагностики у хворих з 
артеріальною гіпертензією в поєд-
нанні з ішемічною хворобою серця 
та хронічним обструктивним захво-
рюванням легень; факторів ризику 
та лабораторних даних у хворих на 
подагру в поєднанні з метаболічним 
синдромом; діагностики та лікуван-
ня муковісцидозу.

Лікарі-лаборанти доповідали 
про оцінку маркерів запального про-
цесу та особливості клітин крові під 
дією іонізуючого випромінювання. 
Представники кафедри стоматології 
висвітлили схеми медикаментозного 
лікування хронічного травматично-
го артриту скронево-нижньощелеп-
ного суглоба; обґрунтування ліку-
вально-профілактичних комплексів 
у хворих на кандидоз слизової обо-
лонки порожнини рота та методику 
відбілювання зубів із застосуванням 
діодного лазера. Лікарі-хірурги охо-
пили теми абдомінального туберку-
льозу та гнійно-запальних захворю-
вань обличчя.

Кожна доповідь дала практичні 
знання та рекомендації. Учасники 
одержали від професорів Г. П. Кузь-
міної та С. О. Мокії-Сербіної науко-
во-медичну літературу. Різноманіття 
представлених в доповідях проблем 
сприятиме подальшому впрова-
дженню наукових досягнень в прак-
тичну діяльність. 

Н. СІМЕЙКО,
Г. ОЛЬХОВСЬКА,

лікарі-інтерни

Доповіді 
поповнили 

знання

На другий день провели 
засідання секції «Молоді вче-
ні – майбутнє загальної прак-
тики-сімейної медицини», де 
виступили інтерни другого 
року навчання нашої академії 
(В. А. Пешкова, В. А. Черни-
ловський, А. Г. Жугало та ін.). 

важливих для сімейних лікарів 
пропозицій:

– забезпечити в законодав-
чий спосіб виплати стимулюю-
чих доплат за обсяги та якість 
надання допомоги на первин-

комплексна реформа медичної 
галузі, провідне місце в якій 
посідає надання населенню до-
ступної і якісної медичної до-
помоги на засадах сімейної ме-
дицини. Було підкреслено, що 
на більшості території України 
створено нові заклади охоро-

дування ЦПМСД, їх оснащен-
ня, розширення мережі амбу-
латорій; 

– внести ці питання до рей-
тингової оцінки діяльності ке-
рівників територій. 

100-річчю
медакадемії присвячується
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(Поч.  у № 31–32 від 20 
грудня 2013 р., у № 3–4 від 4 
березня 2014 р., у № 5–6 від 
15 квітня 2014 р., у № 9–10 
від 12 червня 2014 р., 
у № 15–16 від 10 жовтня 
2014 р., у № 17–18 від 12 
листопада 2014 р., у № 1–2 
від січня 2015 р., у № 5–6 від 
17 квітня 2015 р., у № 9–10 
від 5 червня 2015 р., у № 11–
12 від 19 червня 2015 р., 
у № 19–20 від 4 грудня 2015 
р., у № 21–22 від 18 грудня 
2015 р., у № 1–2 від 12 лю-
того 2016 р., у № 3–4 від 18 
березня 2016 р., у № 5–6 від 
8 квітня 2016 р., у № 7–8 від 
13 травня 2016 р., у № 11–12 
від 10 червня 2016 р.)

У вересні 2010 року у Дні-
пропетровську відбувся ХV 
з’їзд ортопедів-травматологів 
України. У підготовці цієї важ-
ливої події брала участь уся 
ортопедо-травматологічна 
громадськість Дніпропетров-
ського регіону, очолювана 
професором О. Є. Лоскутовим.

На з’їзді звучать україн-
ська, російська, англійська, 
німецька мови. Робота про-
ходила у вигляді пленарних 
та секційних засідань. До про-
грами з’їзду були включені клі-
нічні лекції. Професор Е. Зе-
бер (Німеччина) розповів про 
особливості клінічного засто-
сування ендопротезів тазос-
тегнового суглоба з вкороче-
ним стегновим компонентом. 
Іспанські професори П. Біоска 
та Е. Анітуа свої лекції присвя-
тили проблемам використан-
ня факторів росту при орто-
педичних операціях і в спор-
тивній травматології. Профе-
сор В. В. Поворознюк висту-
пив з лекцією «Остеопороз в 
практиці ортопеда-травмато-
лога», а професор М. П. Грицай 
порушив проблему лікування 
сегментарних дефектів кісток. 
Доцент О. Є. Олейник ознайо-
мив учасників з’їзду з почат-
ком роботи національного ре-
єстру ендопротезування. Од-
ночасно з пленарними і сек-
ційними засіданнями у Палаці 
студентів проходила виставка 
фармацевтичних компаній та 
фірм-виробників медичного 
обладнання, інструментарію 
та металоконструкцій.

У межах роботи з’їзду 
українські ортопеди також 
отримали можливість освоїти 
нові технології хірургії стопи. 
Під патронатом Німецької асо-
ціації хірургії стопи та гомілко-
востопного суглоба відбувся 
майстер-клас, який провели 
професор О. Лоскутов (Укра-
їна), професор Е. Зебер, др. 
М. Томас та др. Габель (Німеч-
чина).

З’їзд – знаменна подія в 
житті Української асоціації ор-
топедів-травматологів. Україн-
ські вчені-ортопеди очолюють 
новаторські розробки в галузі 
лікування переломів кісток, 
захворювань і травм хребта, 
ендопротезування суглобів, 
хірургії кисті, протезно-ор-
топедичної справи, дитячої 
ортопедії. У кожному регіоні 
України виросла своя плеяда 
талановитих лікарів і вчених. 
Імена дніпропетровських вче-
них професорів Л. О. Смирно-
вої, Ю. Ю. Колонтая, Л. Ю. На-
уменка, П. Т. Сягайла, О. Є. Лос-
кутова та інших гідно пред-
ставлені на ортопедичному 
Олімпі.

Протягом десятиріччя 
2000-х українська ортопедія 
та травматологія отримала 
широке міжнародне визна-

Д е с я т и л і т т я  2 0 0 0 -х 
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ння: Україну прийняли до 
Європейської федерації орто-
педичних асоціацій (EFORT), 
ведуться спільні роботи з вче-
ними країн Європи й Америки. 
Передова ортопедична наука 
тримає руку на пульсі подій і 
жваво реагує на будь-які но-
вовведення і зміни.

Дмитро Синєгубов, к. м.н., 
асистент кафедри травмато-
логії та ортопедії ДДМА, ви-
словлюючи свої думки про 
важливу подію в житті на-
шої академії, написав: «Цей 
з’їзд – часточка нашої історії. 
Пройде час, і ми з гордістю 
будемо говорити: так, я брав 
участь у Дніпропетровському 
з’їзді ортопедів-травматологів 
у 2010 році!».

У перше десятиріччя XXI 
століття академії була надана 
честь проголосити актові про-
мови з нагоди святкування 
дня народження alma mater 
десятьом науковцям ДДМА:

– члену-кореспонденту 
НАН та НАМН України, профе-
сорові кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії Новиць-
кій-Усенко Л. В.;

– першому проректорові 
академії, завідувачці кафе-

дри факультетської терапії та 
ендокринології проф. Перце-
вій Т. О.;

– завідувачці кафедри со-
ціальної медицини, організа-
ції та управління охороною 
здоров’я проф. Лехан В. М.;

– завідувачу кафедри 
шкірних та венеричних хво-
роб, члену Європейської ака-
демії дерматології та венеро-
логії проф. Федотову В. П.;

– завідувачці кафедри фа-
культетської педіатрії та дитя-
чих інфекційних хвороб проф. 
Шостакович-Корецькій Л. Р.;

– завідувачці кафедри пе-
діатрії та клінічно-лаборатор-
ної діагностики ФПО проф. 
Мокія-Сербіній С. О.;

– завідувачу кафедри фа-
культетської хірургії проф. Бе-
резницькому Я. С.;

– завідувачці кафедри 
психіатрії ФПО проф. Юр’євій 
Л. М.;

– завідувачу кафедри хі-
рургії, травматології та орто-
педії ФПО проф. Десятери-
ку В. І.;

– завідувачу кафедри 
травматології та ортопедії 
проф. Лоскутову О. Є.

Потяг до науки почина-
ється з юнацтва. У десятиліття 
2000-х науковими керівника-
ми студентського наукового 
товариства та ради молодих 
вчених були професори нашої 
академії Володимир Мішалов 
та Ігор Твердохліб.

Наука – це частка загаль-
нолюдської культури, а її до-
сягнення є головним скарбом 
усього людства. Талановита 
молодь нашої академії актив-
но займається у гуртках. На 
початок 2009–2010 навчаль-
ного року на кафедрах ДДМА 
працює 40 студентських на-
укових гуртків, що охоплюють 
понад 450 юнаків та дівчат. Це 
створює умови для творчої ді-
яльності, набуття впевненості 
в своїх можливостях щодо 
оволодіння науковими мате-
ріалами, в досягненні необхід-
них професійних якостей.

Робота СНТ включає про-
ведення фрагментів експери-
ментальних та клінічних дослі-
джень; організацію та прове-
дення студентських наукових 
конференцій, олімпіад, кон-
курсів наукових та навчаль-

но-методичних робіт на базі 
ДДМА; підготовку матеріалів 
доповідей та участь у міжна-
родних, національних, міжву-
зівських, підсумкових, факуль-
тетських і міжкафедральних 
наукових конференціях; по-
точну інформаційно-органі-
заційну роботу; видання сту-
дентського наукового журна-
лу «Дніпровський медичний 
часопис»; розвиток офіційно-
го веб-сайту СНТ ДДМА.

Рада молодих вчених та 
студентське наукове товари-
ство нашої академії щорічно 
організують та проводять по-
над 30 конференцій різного 
рівня на базі ДДМА. Підсумком 
науково-дослідної роботи сту-
дентів є наукова конференція 
студентів і молодих вчених 
«Весна наукова», яка прохо-
дить у формі кафедральних і 
міжкафедральних засідань.

Науковий гурток – це куз-
ня кадрів майбутніх фахівців.

Як будується робота гурт-
ківців на початку третього 
тисячоліття? Гурток діє за дво-
ма напрямами: це засвоєння 
теоретичних знань і практич-
них навичок з одного боку, з 

іншого – оволодіння певними 
методами науково-дослід-
ницької роботи. З цією метою 
на засіданнях проводяться 
клінічні розгляди найбільш 
цікавих випадків, гуртківці від-
відують чергування лікарів, 
асистують при оперативних 
втручаннях та діагностичних 
маніпуляціях.

Інформацію щодо останніх 
даних світової медичної науки 
про нові методи діагностики 
та лікування молоді науковці 
отримують з багатьох джерел: 
бібліотеки іноземної медич-
ної літератури, періодичних 
медичних видань, всесвітньої 
інформаційної мережі, а також 
безпосередньо від наукових 
керівників.

Студенти проводять ро-
боту на базі архіву обласної 
клінічної лікарні імені Мечни-
кова, обробляють і оцінюють 
результати із застосування су-
часної комп’ютерної техніки. 
Вже зараз гуртківці створюють 
базу даних щодо актуальних 
проблем урології. Плануєть-
ся створення WEB- сторінки 
кафедри, що дозволить усім 
бажаючим вільно отримувати 
інформацію щодо наукової ді-
яльності співробітників кафе-
дри та студентського науково-
го гуртка.

Наукові традиції прита-
манні кожній кафедрі нашої 
академії. Молодість – це за-
вжди свято, а наукова молодь 
насичує свої свята різнобарв-
ністю. Наприклад, кафедри 
нормальної анатомії людини 
(зав. проф. В. О. Козлов) та 
гістології (зав. проф. І. В. Твер-
дохліб) щорічно проводять 
вечір прощання з кафедрами. 
Студенти прощаються з кафе-
драми, але не з науками. Цей 
вечір є одним із найпопуляр-
ніших заходів, який дуже лю-
блять студенти.

У 2005 році зал був пере-
повнений студентами. Чимало 
студентів інших курсів, не див-
лячись на підготовку до сесії, 
прийшло на свято. Дехто взяв 
з собою друзів з інших вузів 
міста. Море вражень захопило 
усіх присутніх.

Коротка офіційна частина 
свята включала в себе виступи 
декана І-го медичного про-

фесора Л. Ю. Науменка, завід-
увачів і викладачів кафедр. 
Демонструвалися коротко-
метражні фільми про особли-
вості життя кожної із кафедр. 
Оголошувались та нагороджу-
вались переможці олімпіад. 
На кафедрі анатомії людини 
ними стали Олександр Тебер-
деєв, Марина Біла, Дарина 
Жаворонок, Родіон Чечель, Ві-
кторія Стусь, Іван Москаленко, 
Поліна Жеребцова.

На кафедрі гістології – 
Ольга Потоцька та Денис 
Селедцов. Дипломи вручені 
Тамарі Лисенко, Володимиру 
Павлову, Костянтину Кравчен-
ку, Станіславу Забарному. Були 
названі 10 кращих студентів, 
які звільняються від усного 
туру екзамену з гістології. Але 
новорічним сюрпризом стало 
те, що переможці олімпіади 
Ольга Потоцька та Денис Се-
ледцов, а також два кращих 
студенти за рейтингом (50 ба-
лів із 50 можливих) – Тамара 
Лисенко та Володимир Павлов 
прямо на вечорі отримали «5» 
з екзамену з гістології. Завід-
увач кафедри І. В. Твердохліб 
розповів, що таке рішення 

було прийняте за декілька 
хвилин до початку святкового 
вечора.

Організатором неофі-
ційної частини «Прощання 
з кафедрами» була старший 
викладач кафедри гістології 
Л. А. Романенко. Вона і сту-
денти засиджувалися до-
пізна, зробили все необхід-
не для того, щоб ця зустріч 
запам’яталась на все життя. Їх 
труд не був даремним: у залі 
не змовкали оплески та сміх 
як реакція на гумор, що лунав 
зі сцени. У вечорі брали участь 
понад 40 студентів. Незмінною 
Сердючкою був Сергій Захар-
ченко, нові «російські баб-
ці» – Костянтин Кравченко та 
Сергій Дяговець, професора 
Твердохліба грав Денис Се-
ледцов, а роль В. О. Козлова – 
Михайло Стефаник.

Вдало виступив вокально-
інструментальний дует у скла-
ді Миколи Дзяка та Андрія Со-
колова. Зваблювальними тех-
нічками були Валерій Єгоров, 
Олександр Берелет, Артем 
Марчук. Великий успіх мала 
пародія на заняття з гістології. 
Актори відтворювали образи 
суворого викладача і несум-
лінних студентів. Ігор Юдін 
та Ольга Штепа своїм співом 
торкнулися тонких струн душі 
кожного. Порадував глядачів, 
як завжди, танцювальний ан-
самбль «Ерідан» під керівни-
цтвом Марії Осетрової. Це був 
перший вечір, в якому брали 
участь іноземні студенти. «Шо-
коладного зайця» виконував 
Кумаран Аннамала, вірші чи-
тав Аль Дандаїм Васім.

Студентське життя постій-
но висвітлюється на сторінках 
академічної газети «Пульс». 
Громадські декани усіх фа-
культетів звітують про на-
вчання, культурно-масові за-
ходи, активно обговорюється 
робота наукового товариства, 
комітету у справах сім’ї та мо-
лоді. До Дня вчителя провели 
опитування серед студентів 
ДДМА на тему «Кращий вчи-
тель», в якому взяли участь 
527 студентів. Результати опи-
тування такі: в номінації «Най-
вимогливіший» – найбільше 
голосів набрали І. С. Мащенко, 
І. В. Твердохліб, І. С. Хріпков; в 

номінації «Найвеселіший» – 
Е. М. Шарун, Ю. Г. Поддубняк, 
І. С. Хріпков; в номінації «Най-
добріший» – С. Я. Турлюн, 
Л. А. Філімонова, Р. М. Молча-
нов; в номінації «Найрозумні-
ший» – Д. В. Чернов, В. Й. Мам-
чур, І. В. Твердохліб.

Кращий вчитель! Він є на 
кожній кафедрі нашої акаде-
мії, і це не обов’язково завід-
увачі кафедр чи професори.

«Мабуть, немає жодного 
студента в академії та інсти-
туті народної медицини, який 
би не знав Тамару Олексіївну 
Карцеву, – розповідає профе-
сор О. Г. Слісаренко про свою 
колегу – Ось вже 45 років вона 
незмінно приходить на рідну 
кафедру гістології і завжди з 
великим піднесенням починає 
свій робочий день. Студенти і 
наші випускники із захоплен-
ням згадують її чудові лекції. 
Вона майстерно опоетизовує 
складний предмет – гістоло-
гію і захоплює ним студент-
ську молодь. Тамара Олек-
сіївна пройшла на кафедрі 
шлях від старшого лаборанта, 
асистента до доцента кафе-
дри. Пишається своїм творчим 
шляхом, бо її вчителями були 
відомі професори академії 
В. В. Стаховський, О. П. Лісогор, 
В. І. Архипенко, які навчили її 
не тільки пізнанню таємниць 
гістології, але й людинолюб-
ству. Вона любить студентів, 
співробітників, а вони відпо-
відають їй взаємністю. Завжди 
відкрита, привітна, емоційна, 
доброзичлива, чуйна, вона ви-
промінює свій позитивний на-
стрій на всіх оточуючих її».

За заслуги в галузі педаго-
гічної майстерності та науко-
вих експериментальних до-
сліджень у 1981 році Тамара 
Олексіївна була удостоєна ви-
сокої нагороди – ордена «Знак 
Пошани».

Завідувач кафедри тера-
певтичної стоматології профе-
сор Андрій Самойленко з те-
плотою розповідає про плідну 
і багатогранну роботу свого 
колеги доцента Ігоря Микола-
йовича Ларіонова: «Протягом 
25 років він працював заступ-
ником декана стоматологіч-
ного факультету. Бере активну 
участь у роботі кафедри як 
завідувач навчальною части-
ною, продовжує займатися на-
уково-методичною роботою, 
передає свій досвід молодим 
співробітникам. Ігор Мико-
лайович – автор понад 50 на-
укових праць, присвячених 
різним проблемам сучасної 
терапевтичної стоматології. 
Під його керівництвом члени 
наукового студентського гурт-
ка кафедри завжди беруть 
участь у наукових студент-
ських конференціях, публіку-
ються у збірниках.

Ігор Миколайович – тала-
новита людина: захоплюється 
поезією, вражає складени-
ми експромтом поетичними 
рядками, довгий час був чле-
ном редакційної ради газети 
«Пульс», як заступник декана 
факультету писав про розмаї-
те студентське життя.

Все життя Ігоря Микола-
йовича – взірець служіння 
стоматології. За плідну твор-
чу працю він нагороджений 
знаком «Відмінник охорони 
здоров’я СРСР», нагрудним 

знаком «За відмінні успіхи в 
роботі». Його живий інтерес 
до всього, що відбувається в 
стінах академії, заряджає ен-
тузіазмом».

* * *
У 2010 р. наукова біблі-

отека академії відзначила 
75-річчя своєї роботи. Бібліо-
тека – це особливий організм 
у структурі нашого вузу, не-

розривно пов’язаний з чита-
чем, існуючий заради нього, 
він живе своїм життям та має 
свої закони і свою історію.

На сучасному етапі бібліо-
тека є навчальним, науковим, 
інформаційним та культур-
но-просвітницьким підрозді-
лом. Вона налічує близько 600 
тис.  примірників, серед них 
книги і періодичні видання. 
Щороку фонд поповнюється 
на 10 тис.  підручників україн-
ською, російською та англій-
ською мовами для різних ка-
тегорій студентів.

Для виконання роботи 
на сучасному рівні в арсена-
лі бібліотеки налічується 15 
комп’ютерів, підключених до 
мережі Інтернет, 6 одиниць 
копіювальної техніки. Поча-
ли створення фонду на елек-
тронних носіях. За цільовим 
призначенням це наукові ви-
дання, навчальні, літератур-
но-художні, зарубіжні, рідкісні 
та цінні. В бібліотеці працює 
інформаційно-пошукова сис-
тема «Medline». ЇЇ інформатив-
на ємкість складає 3,5  млн. 
назв журналів та 8,5 млрд. 
статей. З 2006 року в бібліотеці 
впроваджується ліцензована 
комп’ютерна програма «Ір-
біс – 32», яка відповідає міжна-
родним вимогам, що дозволяє 
читачам отримувати інформа-
цію за короткий час і забезпе-
чує новий рівень роботи. Ве-
деться електронний каталог 
нових надходжень книг, авто-
рефератів дисертацій, дисер-
тацій, періодичних видань.

У 2010 р. наукова бібліоте-
ка ДДМА ввійшла до Корпора-
ції медичних бібліотек на чолі 
з Національною науковою ме-
дичною бібліотекою України з 
аналітичного розпису медич-
них журналів.

Бібліотека має 7 відділів, 
філію в м. Кривий Ріг, 5 абоне-
ментів, 3 читальних зали, 2 ка-
бінети (україномовознавства 
та гуманітарних наук), 3 біблі-
отечних пункти на кафедрах. 
Влітку бібліотека працює в 
спортивно-оздоровчому табо-
рі «Здоров’я ».

Великим попитом у чита-
чів користується картотека 
«Праці вчених ДДМА» – це 
документальна пам’ять про 
досягнення наших вчених. До 
ювілейних дат вчених ДДМА 
бібліотека продовжує готува-
ти бібліографічні покажчики.

(далі буде)

Лариса АКСЕНІЧ,
співробітник народного 

музею
історії ДМА імені
І. І. Крижанівської

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії
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После окончания школы 
я приехал в Украину для полу-
чения высшего образования, 
для осуществления своей меч-
ты – быть доктором. В первое 
время мне было очень тяже-
ло в чужой стране, с чужими 
людьми, не зная языка. Для 
меня было очень трудно при-
спосабливаться к новой жиз-
ни: здесь другой менталитет, 
другие обычаи. Я был один, 
никого не знал. Но со вре-
менем я начал преодолевать 
трудности, научился жить са-
мостоятельно вдали от семьи. 
У меня появились друзья, без 
которых теперь не могу пред-
ставить свою жизнь. Для меня 
было очень интересно общать-
ся с украинцами, узнавать их 
ближе и вливаться в их компа-
нию. К моему удивлению меня 
хорошо приняли, я стал своим, 
не чувствовал отчужденности 
Мне было комфортно, люди 
мне помогали узнавать страну, 
быть ее частью. Незаметно для 
себя я приобрел много новых 
знакомых. От всего сердца я 
полюбил Украину и людей, жи-
вущих в ней. Мне очень понра-
вился украинский народ. На 
моем пути встречались только 
добрые и хорошие люди, кото-
рые всегда придут на помощь, 
на которых можно всегда по-
ложиться. Академия с каждым 
годом меня очень радовала, 
дарила мне новые знания, учи-

Не встигли ми зрозуміти, 
що й до чого, а шість років - 
вже позаду. Ніби тільки вчора 
вперше зустрілись на урочис-
тій посвяті в студенти, а вже 
сьогодні розподіл, державні 
іспити, випускний... І уява вже 
малює зустріч років через 10, 
коли кожен з нас буде успіш-
ним лікарем: хто хірургом, хто 
терапевтом, хто акушером-гі-
некологом. Навіть не віриться. 
Студентські роки для кожної 
людини завжди є чи не найкра-
щими у житті. І в нашій пам’яті 
вони залишаться найбільш 
яскравими, хоча й досить важ-
кими. 

Для мене навчання в ака-
демії було настільки насиче-
ним, що я навіть не можу ви-
ділити те, що запам’яталося 
більше за все. Пам’ятаю перше 
заняття з анатомії людини. По-

Рішення про вибір профе-
сії лікаря стало сенсом життя 
для кожного з нас.

Навчання в академії зали-
шиться однією з найяскравіших 
сторінок в житті. Ми приїхали  
до Дніпропетровська з різ-
них куточків країни і знайшли 
тут друзів. Саме в студентські 
роки народжується найміцні-
ша дружба. Ми разом вчилися 
долати труднощі, допомагали 
один одному порадами й спра-
вами, розвивалися і ставали 
кращими. Цінний досвід, отри-
маний в академії, стане опо-
рою для кожного з нас.А що 

ла всему, что нужно для моей 
профессии. Преподаватели 
стали моими наставниками, 
они очень умные профессио-
налы. Благодаря им я стал вра-
чом, они дали мне основатель-
ные знания медицины. Сегодня 
я выпускник. Я очень рад тому, 
чего достиг. Родители могут 
мною гордиться, ведь сегодня 
я врач. Поэтому могу сказать 
одно: не надо бояться трудно-
стей, которые встречаются на 
пути. Тогда мечта обязательно 
исполнится. Мне не верится, 
что я скоро уезжаю, и та Украи-
на, которая была такой чужой, 
стала родной, моим вторым до-
мом. Я буду очень сильно ску-
чать за студенческими годами в 
моей жизни, за моими друзья-
ми-украинцами, которые были 
для меня второй семьей. 

Хочу поблагодарить всех 
преподавателей Днепропе-
тровской медицинской акаде-
мии, ее студентов и Украину за 
все, что произошло со мной: 
она изменила меня в лучшую 
сторону. Я никогда этого не 
забуду. А своим друзьям хочу 
сказать: я вас очень сильно 
люблю, и расстояние – не по-
меха для нашего дальнейшего 
общения.

Ахмад Р. М. СУЛАЙМАН 
(Палестина),

ІІ-й международный 

бачивши обсяг домашнього 
завдання, довго ревіла. Але 
згодом стало зрозуміло, що 
це все можна здолати, що є 
предостатньо часу для чогось 
більшого. Мені пощастило 
стати членом профспілкового 
комітету студентів академії під 
головуванням Ярослава Вілен-
ського. Не можу передати, яке 
це задоволення працювати в 
такому колективі, як у нашому 
профкомі. А ще більше задо-
волення усвідомлювати, що 
ця праця йде на користь сту-
дентам академії. Окрім цього, 
кожного року я брала участь 
у «Студентській весні», де на-
віть вперше в житті спробувала 
себе в якості актриси. Сподіва-
юсь, що і протягом інтернатури 
кожна весна буде пов’язана 
для мене з участю у концертах. 
А ще були олімпіади з хірургії 

таке академія? Це не будинок 
і не лекційні приміщення - це 
викладацький колектив. Саме 
ви, шановні викладачі, були 
нашими вчителями і сподвиж-
никами. Ви вчили нас не під-
даватися труднощам, бути лі-
дерами і залишатися чесними 
і порядними людьми, любити 
свою професію. Ви не тільки 
вклали в наші голови знання, а 
й навчили любити нашу профе-
сію. Ваша теплота і розуміння, 
відданість своїй справі змушує 
нас захоплюватися вами і бра-
ти з вас приклад! Ну і звичайно 
хотілося б висловити подяку ке-
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та ендокринології у м. Запоріж-
жя та Вінниця, подорож до Па-
рижа в рамках проекту україн-
сько-французького товариства 
в галузі медицини та фармації, 
хірургічні школи у м. Київ... 
І що найголовніше серед усьо-
го цього – це зустріч з новими 
людьми, які згодом стають тво-
їми колегами, а потім друзями. 
І це те, що залишається з тобою 
на все життя. Хочеться сказа-
ти першокурсникам: не треба 
лякатись того першого заняття 
з анатомії. Дивіться ширше – 
alma-mater може дати вам на-
багато більше, ніж просто на-
вчальний процес. Тримайтесь 
за кожний наданий вам шанс 
отримати незабутні враження 
від студентських років. 

Алла ВЕРЦІНСЬКА,
І-й медичний

рівництву академії і співробіт-
никам деканату за їх  готовність 
надати допомогу і підтримку. 
Так само ми хотіли б сказати 
спасибі нашим батькам, які ви-
ховали нас, підтримували і дба-
ли про нас всі ці роки.

І нарешті, ми хочемо приві-
тати своїх однокурсників і ска-
зати їм спасибі за те, що вони 
були поруч і за те, що ми пре-
красно провели студентський 
час. 

Інна КОВАЛЕНКО,
І-й медичний

Заслуговує на особли-
ву увагу той факт, що вже 
багато років поспіль кафе-
дри нашої академії беруть 
участь в олімпіадах серед 
ВНЗ. Для вищого навчаль-
ного закладу, який спеці-
алізується на підготовці 
фахівців для медичної га-
лузі, це велика заслуга, тим 
більше, що наші студенти 
із року в рік демонструють 
високі результати. Це свід-
чить про високий рівень 
викладання в академії і на-
явності потужного науково-
го потенціалу студентського 
корпусу. Одним з найбільш 
важливих результатів цих 
наукових студентських пе-
регонів є гордість за свою 
альма - матер, яка має таку 
велику кількість вихован-
ців – справжніх чемпіонів з 
наукових і медичних знань. 
Особисто для мене най-
більш яскравим спогадом 
є участь у Всеукраїнській 
олімпіаді з нормальної 
анатомії людини у м. Суми, 
яка подарувала мені вели-
чезну кількість незабутніх 
вражень та нових знань. 
Крім того, академія нада-
ла можливість займатися 
улюбленим видом спорту – 
футболом, у складі збірної 
студентської команди. 

Антон ВОЛОВЕЦЬКИЙ,
І-й медичний

М и  й д е м о  у  с а м о с т і й н е  ж и т т я  – 
говорять випускники

«Зазвичай люди не по-
мічають, як біжить час». 
Ці слова відомого фран-
цузького письменника та 
авіатора Антуана де Сент-
Екзюпері є актуальними 
для випускників цього 
року, як ніколи. Адже зда-
ється, що лише нещодавно 
ми подавали документи до 
вступу до Дніпропетров-
ської медичної академії, 
нервували у коридорах бу-
дівлі приймальної комісії, 
знайомились один з одним 
на посвяті, складали іспити 
з патоморфології та безліч 
інших предметів, маючи на 
меті отримати диплом та 
кваліфікацію «лікар».

І ось за крок до мрії, 
коли складання «Кроку-2», 
державних іспитів вже поза-
ду, хотілося вимовити щиру 
подяку великому педагогіч-
ному колективу альма ма-
тер за теоретичні знання та 
практичні навички й вміння, 
які нам вдалося опанувати 
за ці шість років навчання, 
за сприяння формуванню 
наших особистостей, за на-
сичене цікавими подіями 
студентське життя в нашій 
академії.

Від усього потоку ви-
словлюємо щирі слова 
вдячності попередньому 
декану нашого факультету 
доценту Ігорю Васильовичу 
Корпусенку й заступнику 
декана доценту Георгію Ан-
дрійовичу Клопоцькому та 
теперішньому декану про-
фесору Сергію Володими-
ровичу Козлову, заступнику 
декана доценту Тетяні Вікто-
рівні Юдіній за доброзичли-
ве ставлення до студентів 

та їх потреб протягом всіх 
цих років, а також мораль-
ну підтримку на державних 
іспитах. Окрему подяку ви-
словлюємо інспекторам ІІ-
го медичного Яні Хвостик та 
Оксані Морозовій за нескін-
ченну допомогу при звер-
ненні з будь-яких питань, 
терплячість та небайдужість 
до студентів.

Але поряд з радістю ви-
никає легке почуття суму: за 
улюбленими викладачами, 
які торкнулися сердець сту-
дентів, за безсонними но-
чами за книжками та теста-
ми, за хвилюванням перед 
екзаменами та хвилинами 
нестримного щастя, коли 
нелегкий модуль складено.

Згадується цикл педіа-
трії з Ольгою Володимирів-
ною Клименко, лікарем-пе-
діатром та педагогом, яка 
щиро любить дітей і свою 
справу, і це почуття, хоч ми 
не є педіатрами, передава-
лося й студентам. З нею ми 
кожного дня із задоволен-
ням ходили до хворої мале-
чі, годували немовлят. Спо-
чатку було лячно брати на 
руки цих крихіток, але впев-
неність викладача додавала 
сміливості.

Ми впевнені, що попе-
реду багато нових цікавих 
подій, відкриттів й життєвих 
екзаменів, які ми будемо 
намагатися гідно скласти. 
Навчання у медичній ака-
демії є яскравою сторінкою 
у книзі нашого життя та ви-
кликає безліч теплих почут-
тів у наших серцях.

Олена КАЗАЦЬКА,
ІІ-й медичний 

Завершився довготри-
валий марафон здобуття 
омріяного фаху. Ще зовсім 
недавно ми стояли на роз-
доріжжі майбутніх профе-
сій, намагалися не помили-
тися в їх обранні… Згодом з 
нетерпінням очікували по-
чути жадане: “Вас зарахо-
вано до Дніпропетровської 
медичної академії”. А нині 
ми з нею прощаємося… Як 
швидко промайнули 6 ро-
ків навчання! Для багатьох 
вони стали незабутніми, і 
через деякий час будемо 
згадувати безсонні ночі за 
підготовкою до семінарів, 
модулів і «Кроків». Студент-
ське життя – це етап станов-
лення кожного з нас. Наша 
альма матер перетворила 
учорашніх невгамовних ді-
тей у лікарів, для яких голо-
вним є збереження та по-
вернення здоров’я людям.

Наша академія дозволи-
ла нам повністю реалізувати 
свій життєвий потенціал, до 
речі не тільки професійний, 
але й творчий. На її базі 
створені студентський куль-
турно-творчий центр, спор-
тивний комплекс, у якому 

От і настав, певне, найхви-
люючий момент у нашому жит-
ті: закінчення рідної медичної 
академії. Ми прощаємося зі 
студентськими роками і йдемо 
у справжнє доросле життя. Не 
дивлячись на те, яким тернистим 
був наш шлях до вищої медичної 
освіти, ми будемо згадувати ці 
світлі роки виключно зі щирими, 
теплими почуттями.

За цей незабутній час ми 
не тільки пізнали, мабуть, най-
складнішу науку медицину, а 
й зустріли нових друзів, хтось 
знайшов своє кохання, дехто 
створив сім’ю. За п’ять років 
наша медична академія змогла 
дати нам високоякісну освіту. 
Ми можемо з гордістю пред-
ставляти нашу Дніпропетровську 
школу стоматології в усьому сві-
ті. Окрім знань, ми отримали такі 
необхідні справжньому сучасно-
му лікарю риси, як співчуття, ми-
лосердя, небайдужість, бажання 
допомогти. За роки навчання 
ми чітко засвоїли принцип: «Ми 
маємо любити своїх пацієнтів, 
їх здоров’я завжди на першому 
місці». Водночас до нас при-

понад 10 секцій різного на-
пряму. 

Від усього потоку ви-
словлюємо щирі слова 
вдячності декану факульте-
ту професору С. В. Козлову 
й його заступнику доценту 
Т. В. Юдіній за нескінченну 
витримку та терпіння, з яки-
ми вони ставилися до нас.

Дякуємо усім виклада-
чам за навчання і вихован-
ня за високими освітніми, 
моральними і духовними 
стандартами, за їх щирі, 
відкриті серця, готовність у 
будь-яку хвилину підтрима-
ти і допомогти. Особливо 
низький уклін колективу ка-
федри педіатрії №3 та нео-
натологіі за багаж знань, 
підтримку та практику, яку 
ми отримали завдяки ви-
кладачам кафедри.

Усім випускникам зичу 
досягти успіхів у освоєн-
ні спеціалізації, пам’ятати 
студентські роки і з гордіс-
тю демонструвати знання, 
уміння, отримані в нашій 
альма матер.

Ольга ОНИЩЕНКО,
ІІ-й медичний 

йшло розуміння, що навчання 
далеко не закінчено і що справ-
жній лікар навчається усе життя. 

Ми вдячні нашим виклада-
чам, які сумлінно допомагали 
розвивати в нас не тільки про-
фесіоналів, а й особистостей, за 
їх навчання і виховання за ви-
сокими освітніми, моральними 
і духовними стандартами. Окре-
му подяку хотілося б висловити 
Вадиму Юрійовичу Орищенку, 
Тетяні Миколаївні Стрельчені, 
Андрію Юрійовичу Макаревичу, 
Володимиру Івановичу Гончару, 
Леоніду Олексійовичу Зайцеву. 
Дякуємо співробітникам декана-
ту: Олександру Олександровичу 
Гудар’яну, Олександру Микола-
йовичу Кучеренку, Євгенії Олек-
сіївні Ексузян за те, що спрямо-
вували нас в складні часи і не 
давали згаснути бажанню на-
вчатися. 

Ми бажаємо усім випускни-
кам пам’ятати обов’язкове кре-
до лікаря: «У медицині немає 
межі, за якою можна зупинитися 
на досягнутому». 

Євген ЧЕРНОМОР,
стоматологічний

21-22 квітня цього року на 
базі Івано-Франківського наці-
онального медичного універси-
тету відбувся ІІ-й етап Всеукра-
їнської олімпіади з терапії (вну-
трішні хвороби). В олімпіаді 
взяли участь 38 студентів різних 
ВМНЗ України. Нашу академію 
представили два шестикурсни-
ки І-го медичного факультету 
Дмитро Чекурда та Дмитро Лю-
битов й студентка 5 курсу І-го 
медичного Ольга Цололо. Олім-
піада складалася з трьох етапів: 

тестовий контроль знань за 
змістовними модулями (кардіо-
логія, нефрологія, ревматологія, 
алергологія, гастроентерологія 
та гематологія); другий етап – 
біля ліжка терапевтичного хво-
рого; третій етап відбувався у 
м. Яремча в конференц-залі на-
вчально-рекреаційної бази уні-
верситету. Проводилась оцінка 
клінічного мислення за моделлю 
вирішення ситуаційних задач з 
діагностики, тактики ведення та 
надання невідкладної допомоги 

терапевтичному хворому. Наші 
студенти продемонстрували 
високий рівень знань. Дмитро 
Чекурда отримав диплом ІІІ-го 
ступеня, Ольга Цололо - диплом 
за креативне клінічне мислення, 
Дмитро Любитов - за оператив-
не вирішення тестових завдань.

А наприкінці березня на 
базі Харківського національно-
го університету відбувся ІІ-й 
тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Клінічна і фун-

даментальна медицина (англій-
ською мовою)». Конкурсна ко-
місія рецензувала 62 студентські 
наукові роботи з вищих навчаль-
них медичних закладів України. 
Диплом ІІI-го ступеня отрима-
ли студенти 6 курсу І-го медич-
ного факультету нашої академії 
Катерина Фокіна та Влада Чер-
нова. Робота присвячена підви-
щенню ефективності лікування 
хворих на ІХС. 

Людмила КАРАВАНСЬКА,
магістр кафедри 

внутрішньої медицини 2 
та профпатології

Оцінювали клінічне мислення
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