
Газета виходить
з травня 1931 р.

ВІВТОРОК

11 
ЖОВТНЯ
2016 року

№№ 17-18
(2911-2912)ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Знімок на згадку. Після актової промови проф. О. Є Абатурова, присвяченої 100-річчю медакадемії, 15 вересня 2016 року
Фото Віктора СУЛАЄВА

Студенти-гуртківці 
кафедри дитячої хірур-
гії вдруге беруть активну 
участь у роботі літньої 
хірургічної школи під ке-
рівництвом завідувача 
кафедри, професора В. А. 
Дігтяря та асистента О. Г. 
Садовенко. Кожен може 
отримати досвід роботи в 
будь-якому відділенні хі-
рургічного профілю. Для 
молодшокурсників важ-
ливо вивчити структуру 
самого хірургічного ста-

Справи 
студентські

Працювали в літній 
хірургічній школі 

ціонару та ознайомити-
ся з принципами роботи. 
Старшокурсникам треба 
удосконалювати оволо-
діння навичками, які були 
отримані на кафедрах хірур-
гічного профілю протягом 
навчального року. 

Під час роботи у від-
діленнях гуртківці мають 
можливість працювати з 
хворими малюками та їх-
німи батьками. Для покра-
щення знань важливо бра-
ти участь у діагностуванні 

та лікуванні хірургічної па-
тології у дітей на різних ета-
пах. Наші студенти брали 
участь у роботі травмато-
логічного пункту, урологіч-
ного відділення, відділень 
ендоскопічної хірургії та 
анестезіологічного, а також 
ознайомилися з роботою 
всіх відділень лікарні.

Кожен студент ретель-
ніше вивчає одну про-
блему, а потім готує на-
укову роботу. Свої роботи 
гуртківці доповідають на 
науковій конференції, ви-
значається краща. У них 
висвітлюються сучасні 
методики діагностики та 
принципи надання пер-

шої медичної допомоги, 
особливості лікування 
хірургічної патології та 
вад розвитку, а також ре-
зультати обробки статис-
тичних даних хірургічних 
відділень обласної лікар-
ні. 

Беручи участь у роботі 
літньої хірургічної школи 
кафедри дитячої хірургії, 
ми дізналися багато ново-
го, змогли оволодіти нови-
ми практичними навичка-
ми, мали достатньо часу 

для спілкування з малень-
кими пацієнтами.

Владислав 
ДЕНИСЕНКО,

студент 4 курсу,

Олександр ПОТАПОВ,
студент 3 курсу
ІІ-го медичного 

факультету 
 

І-й МЕДИЧНИЙ

401 Патологічної
      анатомії та судової 
      медицини
403 Внутрішньої 
       медицини 1
404 Внутрішньої 
       медицини 2
405 Внутрішньої 
       медицини 3
407 Загальної хірургії
409 Хірургії 2
414 Акушерства  
       та гінекології
422 Інфекційних хвороб

ІІ-й МЕДИЧНИЙ

207 Фізіології
212 Патологічної 
      фізіології
301 Загальної гігієни
303 Гігієни та екології
412 Неврології  
       та офтальмології

418 Пропедевтики 
       дитячих хвороб
419 Педіатрії 1  
       та медичної 
       генетики
423 Дитячої хірургії 

ІІІ-й МЕДИЧНИЙ

101 Гуманітарних наук
204 Медичної біології, 
       фармакогнозії  
       та ботаніки
205 Біохімії  
       та медичної хімії
209 Фармакології  
        та клінічної 
       фармакології
210 Загальної  
       та клінічної фармації
213 Клінічної анатомії, 
        анатомії та 
        оперативної хірургії
410 Анестезіології  
       та інтенсивної 
       терапії

420 Педіатрії 2

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ

202 Фізичної 
       реабілітації, 
       спортивної медицини 
       та валеології
416 Онкології  
       та медичної 
       радіології
501 Терапевтичної 
        стоматології
502 Хірургічної 
       стоматології, 
       імплантології  
       та пародонтології
503 Ортопедичної 
       стоматології
504 Дитячої 
       стоматології
701 Медицини 
       катастроф та 
       військової 
       медицини

Розподіл кафедр між факультетами на 2016/2017 навчальний рік
І-й МІЖНАРОДНИЙ

201 Мовної підготовки
203 Медико-біологічної 
       фізики  
       та інформатики
206 Анатомії людини
208 Мікробіології, 
       вірусології,  
       імунології  
       та епідеміології
211 Гістології
402 Пропедевтики 
       внутрішньої 
       медицини
406 Ендокринології
426 Оториноларингології

ІІ-й МІЖНАРОДНИЙ

408 Хірургії 1
411 Урології
413 Шкірних  
       та венеричних хвороб
415 Травматології  
       та ортопедії

417 Психіатрії, 
       загальної та 
       медичної  
       психології
421 Педіатрії 3  
       та неонатології
424 Фтизіатрії
425 Професійних 
       хвороб та  
       клінічної імунології

ФАКУЛЬТЕТ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ

302 Соціальної 
       медицини, 
       організації  
       та управління 
       охороною здоров’я
602 Анестезіології, 
       інтенсивної 
       терапії 
        та медицини 
       невідкладних 
       станів

603 Нервових хвороб  
       та нейрохірургії
604 Психіатрії
605 Акушерства, 
       гінекології  
       та перинатології
606 Терапії, 
        кардіології 
        та сімейної 
        медицини
607 Хірургії, 
       травматології  
        та ортопедії
608 Педіатрії, 
       сімейної 
       медицини  
       та клінічної 
       лабораторної 
       діагностики
609 Стоматології
610 Медико-соціальної 
       експертизи  
       та реабілітації
612 Сімейної  
       медицини
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кращих вищих навчальних 
закладів України у підго-
товці майбутніх лікарів. Ми 
удостоєні Національної ме-
дичної премії – першого в 
історії незалежної України 
громадського конкурсу для 
медиків та закладів охорони 
здоров’я. А наш ректор Г. В. 
Дзяк став лауреатом премії у 
категорії «Викладачі та рек-

тори медичних навчальних 
закладів».

Травень 2013 р. –  
ІV Міжнародна виставка 
«Сучасні заклади освіти – 
2013». ДМА відзначено висо-
кою нагородою рейтингового 
конкурсу – «Лідер наукової та 
науково-технічної діяльнос-
ті», а науковий потенціал за-
кладу – сертифікатом якості 
наукових публікацій.

Участь у виставці надала 
змогу не тільки презентувати 
здобутки академії, але й запо-
чаткувати співпрацю з інши-
ми навчальними закладами, 
науковими установами, аген-
ціями і міжнародними пред-
ставництвами.

Березень 2014 р. –  
V міжнародна виставка «Су-
часні заклади освіти – 2014». 
У роботі виставки брали 
участь 960 закладів освіти, 
наукових установ, методич-
них центрів, регіональних 
і муніципальних органів 
управління освітою, видав-
ництв, фондів, підприємств, 
бізнес-структур України, а 
також учасники з Чехії, Ес-
тонії, Польщі, Словаччини, 
Росії, Франції, Австрії, Італії 
США. Наша академія була 
відзначена високою нагоро-
дою рейтингового конкурсу – 
«Лідер міжнародної діяль-
ності», а науковий потенціал 
закладу – вдруге сертифіка-
том якості наукових публіка-
цій. Було відзначено роботу 
колективу кафедри хірургіч-
ної стоматології, імплантоло-
гії та парадонтології (завіду-
вач професор О. О. Гудар’ян).

Березень 2016 р. –  
VІІ міжнародна виставка 
«Сучасні заклади освіти– 
2016». Академія в номінації 
«Наукові досягнення» вкотре 
виборола високе звання пе-
реможця рейтингового кон-
курсу – «ГРАН ПРІ. Лідер 
наукової та науково-технічної 
діяльності». 

Вагомий вклад у під-
готовку матеріалів в експо-
зиції академії вніс колектив 
кафедри урології, оператив-
ної хірургії та топографічної 
анатомії. Завідувач кафедри 
професор В. П. Стусь був 
особисто відзначений за пре-
зентацію досягнень і впрова-
дження педагогічних іннова-
цій у національний освітній 
простір. За якість наукових 
публікацій наша академія 
удостоєна сертифікату на 
підставі показників науко-

ендокринології, головним 
ендокринологом області  
Т. М. Миронець.

У 1986 році головним лі-
карем призначено Барсукова 
Валерія Микитовича – випус-
кника нашої академії 1973 р. 
30 років він очолює цей за-
клад. За його участю в кліні-
ці організовано сучасну базу 
для проведення навчального 
процесу. З моменту органі-
зації клініки відкрито філії 
кафедр госпітальної тера-
пії № 2 (завідувач професор  
Г. В. Дзяк ), факультет-
ської терапії та ендокрино-
логії (завідувач професор  
Т. О. Перцева), нервових хво-
роб та нейрохірургії ФПО (за-
відувач професор Л. А. Дзяк), 
ортопедичної стоматології 
(завідувач доцент О. О. Фас-
товець), з 2014 року – хірур-
гічної стоматології (завідувач 
д.м.н. О. О. Гудар’ян), де 
отримують знання й практич-
ні навички вітчизняні та іно-
земні студенти.

У 2015 році за рішенням 
ректорату було організова-
но базову кафедру ендокри-

нології, яку очолила д.м.н.  
Н. О. Перцева. Викладан-
ня ендокринології ведеться 
студентам 4 та 6 курсів ме-
дичних та міжнародних фа-
культетів російською та ан-
глійською мовами.

Захворюваність насе-
лення України на патологію 
ендокринної системи за-
лишається досить високою. 
Найбільш актуальними про-
блемами є цукровий діабет та 
хвороби щитовидної залози. 
Тому головною метою на-
вчального процесу колектив 
кафедри вважає удосконален-
ня підготовки лікарів, в тому 
числі сімейних, добре обі-
знаних з питань ендокринної 
патології.

Сьогодні клініка ДМА 
дуже затребувана. Консульта-
тивна поліклініка розрахова-
на на 170 відвідувань у зміну 
(завідувач І. Б.Махова) та ста-
ціонар на 120 ліжок, у складі 
якого відділення: ендокрино-
логічне (завідувач Т. М. Ту-
лук), терапевтичне (завідувач 
О. Є. Жарікова), неврологіч-
не (завідувач Р. С. Шайкевич) 
та стоматологічне (завідувач 
В. М. Обух). Консультативна 
та профілактично-лікувальна 
допомога населенню в кліні-
ці ДМА проводиться виключ-
но лікарями вищої та першої 
кваліфікаційної категорії. 

Структурним підрозділом 
ДМА є санаторій – профілак-
торій «Мрія». Він знаходить-
ся на балансі і господарсько-
му утриманні академії, діє 
на підставі «Положення про 
санаторій – профілакторій», 
має ліцензію на право про-
ведення медичної практики з 
терміном дії до 27.04.2012 р. 
та акредитаційний сертифі-
кат першої категорії з термі-
ном дії до 31.03. 2013 р.

Головний лікар профілак-
торію Михайло Кобзар роз-
повідав, що 2010 року оздо-
ровлено 603 студенти: річний 

В і д  95 - р іч ч я  – 
д о  10 0 - р іч ч я  Д М А 

( з а к л ю ч н а  ч а с т и н а :  2 011–2 016  р р . )

15 (28) вересня 
1916 р.

100-річчю  
Дніпропетровської  
медичної академії  

присвячується

(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 груд-
ня 2015 р., у №21-22 від 18 
грудня 2015 р., у №1-2 від 12 
лютого 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 № 13-14 
від 22 червня 2016 р.)

Круглі дати, ювілеї… У 
житті людини, підприємства 
чи навчального закладу це 
своєрідна межа, новий етап, 
новий щабель розвитку, це 
підбиття досягнень і погляд у 
майбутнє.

95-річчя з дня заснування – 
солідна дата. За цей час наша 
академія стала одним із про-
відних медичних вузів країни. 
Нам є ким і чим пишатися.

Урочистості з цієї нагоди 
проходили у Палаці студентів 
ім. Ю. О. Гагаріна. В залі лу-
нає пісня про рідну медичну 
академію, вона супроводжу-
ється архівними фотокадра-
ми. За допомогою мультиме-
дійної техніки, застосування 
комп’ютерної технології 
спливають на екранах моні-
торів такі знайомі і близькі 
колективи кафедр, обличчя 
вчених із світовим ім’ям, мо-
менти навчального процесу 
нинішніх студентів.

Академія приймала ві-
тання, подарунки, грамоти, 
подяки, відзнаки, телеграми, 
букети квітів.

Усі відзначали належний 
рівень медичної освіти, яку 
здобувають десятки років 
студенти ДДМА, зичили і на-
далі так тримати. 

Святкування 95-ї річниці 
завершилося… А нестрим-
ний плин часу уже почав но-
вий відлік шляху: академія 
впевненою ходою покроку-
вала до особливого ювілею – 
свого 100-річчя.

Період життя з 2011 по 
2016 роки Дніпропетровської 
медичної академії відзначив-
ся такими подіями.

Станом на 1 вересня 2011 
року керівництво академією 
здійснюють:

– ректор – академік НАМН 
України професор Г. В. Дзяк:

– перший проректор – 
професор Т. О. Перцева;

– проректор з науково-пе-
дагогічної роботи – професор 
Л. Ю. Науменко;

– проректор з наукової та 
лікувальної роботи – профе-
сор В. Й. Мамчур;

– проректор з економіки  
С. І. Гончаров;

– проректор з АГЧ –  
В. В. Самко.

У жовтні 2012 року від-
булася реорганізація струк-
турного підрозділу академії: 
на базі факультету іноземних 
студентів створено два між-
народні факультети. Деканом 
І-го міжнародного призначе-
но професора О. В. Ковтунен-
ка, ІІ-го міжнародного – про-
фесора Ю. К. Больбота.

У 2015 році на деяких фа-
культетах і кафедрах відбули-
ся кадрові зміни:

Деканом ІІ-го медичного 
факультету обрано за кон-
курсом Козлова Сергія Воло-
димировича, 1976 р.н., про-
фесора кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини;

Деканом ІІ-го міжна-
родного факультету став Ра-
зумний Роман Валерійович,  
1976 р.н., професор кафедри 
госпітальної терапії № 1 та 
профпатології.

Д.м.н. Ханюкова Олексія 
Олександровича, 1975 р.н. об-
рано за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри пропедев-
тики внутрішньої медицини.

У серпні 2014 року на 
підставі таємного голосуван-
ня вчена рада обрала нових 
завідувачів кафедр:

– кафедру медико-біоло-
гічної фізики та інформатики 
очолюватиме д.б.н. Ірина Бо-
рисівна Кулагіна;

– кафедру медичної біо-
логії, фармакогнозії та бота-
ніки – д.м.н. Віра Федорівна 
Шаторна;

– кафедру біохімії, ме-
дичної та фармацевтичної 
хімії – к.б.н. Ганна Сергіївна 
Маслак;

– кафедру неврології та 
офтальмології – д.м.н. Олек-
сій Вікторович Погорєлов;

– кафедру фтизіатрії – 
к.м.н. Наталія Станіславівна 
Колісник;

– кафедру педіатрії та клі-
нічної лабораторної діагнос-
тики ФПО – д.м.н. Світлана 
Олександрівна Шейко;

– кафедру сімейної меди-
цини ФПО – д.м.н. Ірина Ле-
онідівна Височина.

Першого січня 2016 року 
створено кафедру медицини 
катастроф та військової ме-
дицини для підготовки офі-
церів медичної служби запа-
су. Завідувач кафедри – д.м.н. 
Олена Юріївна Сорокіна.

Студенти, які після за-
кінчення академії бажають 
продовжити навчання в Укра-
їнській військово-медичній 
академії м. Києва, укладають 
контракт з Міністерством 
оборони України.

У вересні 2011 року від-
булася зміна назви академії: 
ДДМА перейменована на 
ДЗ «ДМА МОЗ України» – 
державний заклад «Дніпро-
петровська медична акаде-
мія Міністерства охорони 
здоров’я України».

Станом на 1 червня  
2016 року структура ме-
дичної академії налічує  
7 факультетів. Навчально-ви-
ховну роботу на 56 кафедрах 
здійснюють 619 викладачів, 
зокрема, 109 докторів та 353 
к.м.н., 1 академік, 3 члени-ко-
респонденти НАМН України, 
1 член-кореспондент НАН 
України, 10 заслужених ді-
ячів науки і техніки, 7 за-
служених працівників вищої 
школи та народної освіти,  
10 заслужених лікарів,  
10 лауреатів Державної 
премії. Тільки за останнє 

п’ятиріччя ці винагороди здо-
були:

2010 р. Державні премії 
України в галузі науки і тех-
ніки за підручник «Хірургія в 
2-х томах» присуджено про-
фесорові Я. С. Березницько-
му та к.м.н. Г. Ю. Хапатьку – 
кафедра хірургії № 1.

2012 р. Почесне звання 
«Заслужений працівник охо-
рони здоров’я» присвоєно 
професорові А. Д. Дюдюну, 
завідувачу кафедри шкірних 
та венеричних хвороб.

2014 р. Державні премії 
України за комплексну між-
регіональну роботу «Розроб-
ка та впровадження системи 
зменшення техногенного 
навантаження територій на-
селення екологічно кризових 
регіонів України» удостоєна 
професор Е.М. Білецька, за-
відувач кафедри загальної 
гігієни.

2014 р. Лауреатом Дер-
жавної премії України в га-
лузі науки і техніки за роботу 
«Нові технології в діагности-
ці та лікуванні хвороб вуха, 
горла і носа» разом з групою 

колег став завідувач кафедри 
оториноларингології профе-
сор В.В. Березнюк.

Їхні наукові здобутки є 
гідним внеском від нашої 
академії до скарбниці Вели-
кої науки України.

За п’ятиріччя 2011-2016 
років структура медичної 
академії поповнилася ще од-
нією клінікою – колишньою 
басейновою лікарнею. Дні-
пропетровська басейнова 
лікарня функціонує з 1933 
року, вона обслуговувала 
працівників річкового тран-
спорту та береговий склад. 
Вагомий внесок у її розвиток 
зроблено головним лікарем 
М. Л. Школьником, який ба-
гато років очолював лікарню. 
Під керівництвом завідувача 
кафедри соціальної гігієни та 
організації охорони здоров’я 
доцента Г. Ф. Ємельянової 
він захистив кандидатську 
дисертацію «Захворюваність 
з тимчасовою втратою пра-
цездатності та організація 
медико-санітарного обслуго-
вування річників Дніпропе-
тровського водного вузла». 
Монографія «Досвід меди-
ко-санітарного забезпечен-
ня диспансеризації річників 
«Дніпропетровського вод-
нотранспортного вузла», що 
була видана кафедрою, стала 
базовою для професійного 
добору плавскладу та бере-
гового складу працюючих у 
системі річкових портів у ко-
лишньому СРСР і залишаєть-
ся актуальною і в наші часи.

На базі лікарні з 70-х ро-
ків діяла філія кафедри гос-
пітальної терапії № 1 (завід-
увач проф. І. І. Крижанівська) 
та ендокринний центр об-
ласті, де працювали доценти  
С. А. Романенко, І. І. Візга-
лова, В. М. Клюйко та плід-
но взаємодіяли з завідувачем 
відділення ендокринної хі-
рургії к.м.н. Г. М. Гагаркіним 
та завідувачем відділення 

план виконано в повному 
обсязі. Усього проведено 
10 змін, з них липневу – на 
базі оздоровчо-спортивного 
табору «Здоров’я». У пере-
ліку оздоровчих заходів про-
філакторію застосовувалися 
медикаментозна терапія, фі-
зіотерапія, масаж з лікуваль-
ною та загальнооздоровчою 
метою, дієтичне харчування. 
Продовжувалася співпраця з 
медичним центром медакаде-
мії та клінічними кафедрами. 
Загалом покращили самопо-
чуття 94,6% оздоровлених.

Грудень 2011 р. Уперше із 
стін медучилища академії ви-
ходять шістнадцять фахівців, 
які набули відповідної квалі-
фікації під час навчання. Цій 
урочистій події передував 
один з найбільш відповідних 
етапів навчання – державна 
атестація. Державна атеста-
ційна комісія під головуван-
ням професора В. І. Чергінця 
відзначила ґрунтовну теоре-
тичну та практичну підготов-
ку випускників. Вручаючи 
дипломи, ректор Г. В. Дзяк 
підкреслив, що випускники 
медичного училища ДМА з 
дипломами молодшого спе-
ціаліста фельдшера є вкрай 
затребуваними фахівцями 
на сучасному ринку праці, 
який нині відчуває потребу 
у спеціалістах середньої лан-
ки медичної допомоги. Осо-
би, які проходили навчання 
за державним замовленням, 
направлені на роботу до 
найкращих лікувально-про-
філактичних установ Дніпро-
петровська та області. 

Протягом останніх 10 ро-
ків наша академія є активним 
учасником і багаторазовим 
лауреатом конкурсів щоріч-
них виставок «Інноватика в 
сучасній освіті» та «Сучасні 
заклади освіти» України.

Ці виставки набули ста-
тусу міжнародного форуму, 
який презентує здобутки у 
навчально-виховному проце-
сі, напрацювання вітчизняної 
та зарубіжної освіти.

За останнє п’ятиріччя 
(2011-2016 рр.) ДМА нео-
дноразово була удостоєна 
золотих медалей за активне 
впровадження в навчально-
виховний процес нових тех-
нологій.

Так, у березні 2011 р. на 
міжнародній виставці «Су-
часні навчальні заклади – 
2011 р.» ДМА нагороджена 
золотою медаллю за участь 
в номінації «Упровадження 
системи компетенцій – як 
основи підготовки конкурен-
тоздатних фахівців у вищій 
школі».

Березень 2012 р. – Ди-
плом за активну роботу з 
модернізації системи освіти 
та золота медаль в номінації 
«Діяльність вищого навчаль-
ного закладу з підвищення 
якості підготовки фахівців». 

Ці нагороди – міжнародне 
визнання нашої академії.

Дніпропетровська ме-
дична академія у 2012 році 
визнана одним з трьох най-
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метричної бази даних SCI 
VERCE SCOPUS за 2015 рік.

У рамках виставки ми 
провели семінар «Забез-
печення якісного набо-
ру і навчального процесу 
у державному закладі». 
Доповідачі – Л. Ю. Нау- 
менко, О. В. Ковтуненко,  
Д. М. Лук’яненко, Т. В. Філат, 
Л. М. Сербіненко з високою 
професійністю висвітлили 
важливі навчальні і організа-
ційні питання роботи акаде-
мії та були відзначені відпо-
відними сертифікатами.

Осінні національні ви-
ставки «Інноватика в су-
часній освіті» додали нам у 
скарбничку дипломів та зо-
лотих медалей. 

Жовтень 2011 р. Ми 
здобули Диплом із золотою 
медаллю лауреатів конкур-
су у номінації «Інновації у 
використанні інформацій-
но-комунікаційних техноло-
гій в освітньому процесі». 
У підготовці матеріалів цієї 
виставки брали участь ка-
федри госпітальної терапії 
№ 2 (завідувач проф. Г. В. 
Дзяк), факультетської терапії 
та ендокринології (завідувач 
проф. Т. О. Перцева), фар-
макології, клінічної фарма-
кології та фармаекономіки 
(завідувач проф. В. Й. Мам-
чур), шкірних та венеричних 
хвороб (завідувач проф. А. 
Д. Дюдюн), гастроентероло-
гії та терапії ФПО (завідувач 
проф. Ю. М. Степанов ), пси-
хіатрії ФПО (завідувач проф.  
Л. М. Юр’єва), факультет-
ської педіатрії та медичної 
генетики (завідувач проф.  
О. Є. Абатуров), госпітальної 
педіатрії № 1 та № 2 (завід-
увачі проф. В.О. Кондратьєв, 
Ю. К. Больбот).

Жовтень 2012 р. –  
IV виставка-презентація. 
ДМА відзначена дипломом і 
золотою медаллю в номінації 
«Інноватика у співпраці ВНЗ 
з ринком праці».

Жовтень 2013 р. – V на-
ціональна виставка. Досяг-
нення нашої академії було 
представлено у номінації 
«Розробка та активне про-
сування інноваційних комп-
лексних рішень для освіти і 
науки». Ми дістали визнання 
лауреата конкурсу першого 
ступеня. 

Участь у виставці спону-
кає для подальшої праці над 
впровадженням нових освіт-
ніх стандартів, аби вихову-
вати конкурентоспроможне 
молоде покоління фахівців з 
високим рівнем професійної 
компетентності та здатності 
до самоосвіти й духовного 
зростання.

Жовтень 2014 р. Досяг-
нення нашого колективу були 
відзначені дипломом «За 
активну діяльність з іннова-
ційного оновлення змісту на-
ціональної освіти». Конкурс-
на робота ДМА отримала 
диплом лауреата І ступеня у 
номінації «Науково-методич-
ний та організаційний супро-
від впровадження інновацій 
у систему освіти регіону» та 
була презентована стендовою 
доповіддю за активної участі 
кафедри дитячої хірургії (за-
відувач професор В. А. Діг- 
тяр). Академія отримала  
2 подяки та 2 сертифікати. 

Навчальний процес – 
один з найголовніших на-
прямів діяльності академії. 

Головне в навчанні – це за-
своєння професійних знань, 
практичних вмінь та навичок. 
Академія реалізує систему 
компетенцій щодо підготовки 
фахівців у сучасних умовах 
згідно з галузевим стандар-
том вищої медичної освіти, 
постійно поповнює манеке-
ни, фантоми та інші навчаль-
но-наочні прилади, аби фор-
мувати практичні вміння та 
навички, необхідні у загаль-
но-лікарській діяльності. 
Їхня наявність дає можли-
вість студентам відпрацьо-
вувати практичні навички, 
а викладачам контролювати 
їх виконання за принципом 
«вміє – не вміє».

За п’ятирічку 2011- 
2016 р. в академії відкрилося 
декілька навчально-практич-
них центрів.

На початку лютого 2011 р. 
на базі кафедри хірургії № 1 
(завідувач проф. Я. С. Берез-
ницький) – центр «Ендоско-
пічні технології в медицині». 
Тут лікарі-інтерни та лікарі 
хірургічних фахів вчаться 
використанню мініінвазив-
них технологій оперування. 
Такий навчальний центр є 
першим в Україні, він осо-
бливо необхідний зараз, коли 
все частіше виконуються ви-
сокотехнологічні хірургічні 
втручання. Хірурги матимуть 
змогу практикуватися у на-
вчальному центрі і отриму-
вати навички проведення ма-
лотравматичних, безкровних 
операцій. У більшості країн 
світу використання мініінва-
зивних технологій є золотим 
стандартом лікування пацієн-
тів. Тому засвоєння та розпо-
всюдження нових технологій 
оперативних втручань є акту-
альним питанням для систе-
ми охорони здоров’я України. 

 Під контролем виклада-
чів на манекенах лікарі-ін-
терни та майбутні лікарі хі-
рургічних фахів (гінекологи, 
хірурги, урологи, травмато-
логи) засвоюють новітні на-
вички роботи.

Другою значною поді-
єю в навчанні у листопаді  
2011 року став тренінг з ак-
туальних питань фтизіатрії. 
Він відбувся на клінічній базі 
навчального центру ДМА – у 
Дніпропетровському облас-
ному клінічному лікувально-
профілактичному об’єднанні 
«Фтизіатрія» для лікарів-ін-
тернів загальної практики – 
сімейної медицини, фтизіа-
трів та пульмонологів.

В умовах тривожної епі-
деміологічної ситуації щодо 
туберкульозу, що склалася в 
Україні та в Дніпропетров-
ській області, проведення 
подібного тренінгу є вкрай 
необхідним.

Учасники тренінгу не 
лише почули лекції, а й діс-
тали конкретну практичну 
інформацію відносно такти-
ки ведення туберкульозних 
хворих на етапі амбулатор-
ного лікування, побували на 
практичних семінарах з лабо-
раторної і рентгенологічної 
діагностики туберкульозу, 
ознайомилися із методикою 
розрахунку потреби у проти-
туберкульозних препаратах 
на адміністративних терито-
ріях.

Змістовні лекції і допо-
віді проф. Д. Г. Крижанов-
ського, зав. лабораторії М. 
М. Фонарьової, завідувачки 

Пішов з життя відомий нейрохірург, колишній завідувач 
кафедри нейрохірургії, доктор медичних наук, професор

МОСІЙЧУК 
МИКОЛА МАРКОВИЧ

За його активної участі було відкрито перше в Укра-
їні судинне нейрохірургічне відділення на базі обласної 
психо-неврологічної лікарні, а також при нейрохірургіч-
ному центрі обласної лікарні імені Мечникова – нейрохі-
рургічне судинне відділення.   

Пам’ятаємо його як великого вченого, чудового пе-
дагога, висококваліфікованого спеціаліста, чуйну і му-
дру людину.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ, КОЛЕКТИВИ КАФЕДРИ
НЕРВОВИХ ХВОРОБ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ  

ФПО ТА ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ ІМЕНІ МЕЧНИКОВА

рентгенологічного відділення  
Н. В. Відіщевої, співробітни-
ків кафедри фтизіатрії прочи-
тані у простій та зрозумілій 
формі.

Напередодні Нового 
2012 року у сангігієнічному 
корпусі академії відкрито но-
вий навчально-практичний 
центр «Інтер-стом». Його 
завдання – розширення мож-
ливостей реабілітації та ліку-
вання хворих з використан-
ням методу стоматологічної 
імплантації.

У травні 2012 року на 
кафедрі анестезіології та ін-
тенсивної терапії під керів-
ництвом завідувача профе-
сора Ю. Ю. Кобеляцького та 
професора Л. О. Мальцевої 
було проведено майстер-клас 
«Методи знеболювання в 
травматології та ортопедії». 
Практичні навички учасники 
майстер-класу відпрацьову-
вали на сучасних манекенах, 
які максимально наближують 
до реальних умов, допомага-
ють сформувати та закріпити 
мануальні маніпуляції. Вмін-
ня виконувати спинальне, 
епідуральне та комбіноване 
спино-епідуральне знеболен-
ня з можливістю пролонго-
ваної епідуральної анестезії 
лікарі-інтерни опанували 
на манекені CVC Insertion 
Simulator (Kuoto Kagaku Co). 
Вони із задоволенням від-
працьовували алгоритм дій 
при критичних ситуаціях 
на найсучаснішому мане-
кені Lafe/ form Deluxe Plus 
Crisis Manikin (Nasco). Він 
дає можливість опанувати 
навички сердцево-легене-
во-церебральної реанімації, 
забезпечення прохідності 
верхніх дихальних шляхів 
(включаючи інтубацію тра-
хеї та застосування ларинго-
маски), техніку катетеризації 
периферичних судин, вимі-
рювання артеріального тис-
ку. Зокрема, манекен можна 
з’єднати з кардіомонітором, 
моделювати різні клінічні 
ситуації в режимі реально-
го часу та навіть проводити 
електричну дефібриляцію. 
Самостійна робота як метод 
практично-орієнтованого на-
вчання в інтернатурі з анесте-
зіології та інтенсивної терапії 
дає змогу лікарям-інтернам 
оволодіти найсучаснішими 
методами надання анестезі-
ологічної допомоги та інтен-
сивної терапії.

У жовтні 2011 року на 
базі Підгородненської ам-
булаторії відкрито перший 
на Дніпропетровщині на-
вчально-методичний центр з 
питань загальної практики – 
сімейної медицини. Заняття 
проводять викладачі ДМА за 
спеціальностями : терапія, 
педіатрія, акушерство і гіне-
кологія. Декан факультету 
післядипломної освіти про-
фесор В.І. Снісарь повідо-
мив, що центр створено для 
навчання лікарів-інтернів та 
вдосконалення підготовки сі-
мейних лікарів шляхом збіль-
шення терміну їх практичної 
підготовки. Він оснащений 
спеціальним обладнанням 
(стендами, муляжами, необ-
хідним медичним інструмен-
тарієм).

Влітку 2012 року у Дні-
пропетровську на базі облас-
ного перинатального центру 
відбувся перший тренінг для 
лікарів акушерів-гінеколо-

гів та неонатологів в рамках 
Україно-німецького партнер-
ства. У ньому взяли участь 
понад 100 фахівців з усіх ре-
гіонів України.

Протягом п’яти днів ме-
дичні працівники пройшли 
підготовку з актуальних пи-
тань акушерства та неонато-
логії, зокрема передчасних 
пологів, метаболічного син-
дрому в акушерській прак-
тиці, тазового передлежання 
плоду, первинної реанімації 
новонароджених та реаніма-
ції новонароджених з малою 
вагою тіла.

Кожен з учасників тренін-
гу, включаючи і зарубіжних 
колег, отримав можливість 
вдосконалити та поглибити 
свої знання.

Постійні семінари для 
молодих викладачів акаде-
мії – важливий напрям діяль-
ності ДМА.

 Задля підвищення про-
фесійної та педагогічної 
майстерності молодих викла-
дачів на початку січня 2012 
року було проведено такий 
семінар. Він зібрав близько 
100 бажаючих осіб.

Червоною стрічкою на 
ньому висвітлено сучасні 
вимоги до викладача вищої 
школи. Авторитет виклада-
ча має пряме відношення до 
результатів навчання і впливу 
на студентів. Викладач по-
винен бути людиною висо-
кої педагогічної культури та 
моральності, доброзичли-
вим, терплячим, тактовним, 
небайдужим до викладання, 
вважати своєю основною цін-
ністю служіння справі.

Необхідні особисті якості 
викладача: студенти мають 
його сприймати не як «загро-
зу», а як радника, наставника, 
з яким можна поговорити не 
тільки про його предмет. Для 
викладача нового покоління 
важливо бути компетентним 
у багатьох розділах знань, та-
ких, як педагогіка, методоло-
гія, психологія, комп’ютерна 
грамотність тощо. Не остан-
нє місце посідає форма одягу 
викладача: класичний діло-
вий стиль, спокійні кольори, 
гідні аксесуари. Більшість 
студентів асоціюють гарний 
зовнішній вигляд викладача 
саме з акуратністю і чисто-
тою, а не з надмірною мод-
ністю і дорожнечею вбрання.

Всі ці питання у своїх до-
повідях порушували доцент 
Г. В. Горбунова, професор  
І. Д. Спіріна – завідувач ка-
федри психіатрії, загальної 
та медичної психології, к.м.н. 
Т. Й. Шустерман, завід-
увач лабораторії психофізі-
ологічних досліджень к.п.н.  
Г. С. Канюка.

Семінари для молодих 
викладачів сприймаються 
слухачами з особливою ува-
гою і зацікавленістю. Вони 
будуть продовжувати свою 
роботу.

У новорічному зверненні 
до викладачів, співробітни-
ків, студентів напередодні 
2015 року ректор професор 
Г. В. Дзяк та голова про-
фкому доцент В. В. Василь-
ченко, підбиваючи підсумки 
минаючого року, сказали:  
«2014 рік був вельми склад-
ним: анексія Криму, воєнні 
дії на сході України прине-
сли і багато трагедій, і пере-
осмислення цінностей життя. 
Наш колектив не лишився 

осторонь цих проблем: ми 
прийняли до своєї сім’ї сту-
дентів Кримського, Луган-
ського та Донецького вишів, 
надали роботу викладачам. 
А скільки вдячних відгуків 
лунає на адресу студентів-
волонтерів та співробітників 
кафедр за конкретну допомо-
гу нашим воїнам».

Волонтерство – цей на-
прям громадської діяльності 
фундаментально і з новою 
силою облаштувався у на-
шому сьогоденні з початком 
бойових дій у АТО.

Положення про волон-
терську діяльність в ака-
демії було затверджено 
на вченій раді ще в грудні  
2012 року (протокол засі-
дання № 6) і опубліковано 
у газеті «Пульс» № 3-4 від 
26.02.2013 р. 

Перелік видів волонтер-
ської діяльності досить різ-
номанітний. Це і дозвільна 
діяльність (організація віль-
ного часу дітей, підлітків та 
молоді), і соціально-психо-
логічна підтримка, соціальна 
робота з дітьми-сиротами, 
особами похилого віку, при-
родоохоронна діяльність, 
інтелектуальний розвиток, 
інформаційне забезпечення, 
розвиток спорту, туризму, 
пропаганда здорового і без-
печного способу життя тощо. 
Всі ці напрями волонтерської 
діяльності у нас є. З початком 
бойових дій у зоні АТО – це 
ще й підтримка та медична 
допомога пораненим солда-
там. 

Наш рідний Катеринос-
лав – Дніпропетровськ ще з 
часів заснування у 1798 році 
першої у місті губернської 
земської лікарні був і є надій-
ною госпітальною базою для 
тих, хто потребував медичної 
допомоги.

У часи кримсько-турець-
кої війни 1854-1855 років  
М. І. Пирогов направляв обо-
зи з пораненими захисниками 
Севастополя на лікування до 
губернської земської лікарні. 

У період першої світової 
війни 1914 року земська лі-
карня і Олексіївський госпі-
таль (нині навчальний корпус 
№ 4) лікували поранених. 

У Велику Вітчизняну ві-
йну 1941-1945 років на базі 
міжрайлікарні та декількох 
кафедр ДМІ був сформова-
ний багатопрофільний ева-
когоспіталь №1322, який 
спочатку очолив воєнлікар 
ІІІ рангу І. М. Кучерявий, а 
з 1943 р. Л. Й. Рогачевський. 
До складу співробітників 
евакогоспіталю входили про-
фесори академії Д. О. Васи- 
ленко (хірургія), Л. О. Смир-
нова (ортопедія та травма-
тологія), Л. А. Луковський 
(отоларингологія), доценти  

Є. С. Малевич (щелепно-ли-
цева хірургія), І. О. Шехтер 
(рентгенологія), Я. З. Пікус 
(хірургія черевної порожни-
ни), А. М. Кашпур (біохіміч-
на лабораторія).

І зараз з початком бойо-
вих дій у зоні АТО Дніпро-
петровщина змогла швидко 
зреагувати, гідно прийняти 
поранених та розмістити їх у 
профільних лікарнях: облас-
ній ім. Мечникова, міських 
лікарнях № 2, № 6 та військо-
вому шпиталі. 

Воєнні дії – це не лише 
передова лінія фронту, це ще 
й надійний та міцний тил. 
Тут теж передова, бо йде бо-
ротьба за життя людини.

Влітку 2014 року студен-
ти нашої академії долучилися 
до волонтерського руху щодо 
підтримки поранених солдат 
із зони АТО. Вони викону-
вали обов’язки середнього 
медичного персоналу, а та-
кож здійснювали догляд за 
хворими й морально підтри-
мували бійців. Маючи високі 
моральні принципи та вели-
ку, щиру, патріотичну душу, 
не стояли осторонь: щодня 
допомагали пораненим во-
їнам, працюючи у лікарнях 
Дніпропетровщини. Ярослав 
Віленський – голова студент-
ського профкому та студенти-
волонтери ділилися на сто-
рінках «Пульсу» враженнями 
від побаченого.

Ярослав Віленський: 
«Ще рік тому ніщо не перед-
віщало загрози… Аж ось на 
зміну страшним подіям на 
Майдані прийшли ще жах-
ливіші воєнні події із засто-
суванням ворожої військової 
техніки та озброєння, і ми 
опинилися за крок від по-
вномасштабних військових 
дій. Медики є прикладом у 
питаннях гуманізму. У лип-
ні 2014 р. під керівництвом 
доцента кафедри хірургії № 
1 Володимира Пилиповича 
Сулими було створено загін 
студентів, які у свій каніку-
лярний період, незалежно від 
часу доби віддано присвяти-
ли себе святій справі – допо-
мозі пораненим бійцям АТО, 
які проходили лікування у 
Дніпропетровському базово-
му військовому шпиталі та 
обласній лікарні ім. Мечни-
кова. Особисто ректор ака-
демії Г. В. Дзяк на засіданні 
вченої ради у вересні 2014 р. 
подякував студентам за їхню 
допомогу і нагородив почес-
ними грамотами. Особливо 
відзначилися студенти І-го та 
ІІ-го медичних факультетів: 
Олександр Журба (4 курс), 
Олександр Сердюк , Дар’я 
Шевченко (6 курс), Вікторія 
Лісниченко, Наталя Гойда, 
Олена Горєвая, Валерія Рем-

(Закінчення та 4-й стор.)
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бицька, Олександра Нємцова 
(5 курс), Ярослав Єременко 
(4 курс)».

Вікторія Лісниченко: 
«Допомога у шпиталі – це те, 
про що я буду згадувати все 
життя. Враження залишили-
ся такі, що навіть передати 
важко. Були дні, коли ми з 
дівчатами взагалі не лягали 
спати, бо поранених при-
возили майже через кожну 
годину. Коли ти дивишся на 
цих хлопців, мужніх чоло-
віків з хоробрими серцями, 
коли чуєш від хлопця з ампу-
тованою кінцівкою, що якби 
йому гарний протез, то він би 
пішов далі відстоювати рідну 
землю, щоб ми спокійно спа-
ли, в такі моменти перепо-
внюєшся гордістю за наших 
захисників. Саме ці люди 
гідні звання справжніх чоло-
віків. Цей тяжкий період став 
реальним досвідом у роботі 
з вогнепальними поранення-
ми. Волонтерство зробило 
мене впевненішою, стійкі-
шою до стресових моментів, 
навчило швидко реагувати на 
ситуації, допомогло відкрити 
в собі двері до патріотизму».

Марія Гриценко та Те-
тяна Ступак: «У жовтні, 
коли в нашій країні відзнача-
ється свято мужності і шля-
хетності, волонтерська група 
студентів- медиків прийшла 
поздоровити поранених вій-
ськових зі святом. До кожної 
палати ми принесли свою лю-
бов та вдячні серця за дарова-
ний мир, листівки, зроблені 
власноруч та солодощі. Спі-
вали разом пісні, розмовляли. 
Після спілкування з героями 
розумієш справжні цінності, 
за які варто боротися й жити. 
У кожного своя власна драма-

тична історія, але в їхніх очах 
полум’яніють сила і віра в 
наше спільне світле майбут-
нє».

Олександр Журба – го-
лова ради студентів ДМА у 
жовтні 2015 року був у Ки-
єві на генеральній асамблеї 

Всеукраїнської молодіжної 
асоціації студентів-медиків 
(UMSA). У цьому молодіж-
ному форумі взяли участь 
лідери студентського само-
врядування з усіх вищих ме-
дичних навчальних закладів 
України: «Одним із питань, 
яке підіймалося на засіданні, 
було прийняття рішення про 
продовження реалізації про-
екту «Медичний волонтер». 
Проект передбачає створення 
курсів першої домедичної до-
помоги для студентів та на-
селення. 

У нас в академії такі 
курси створено за підтрим-
ки адміністрації та кафедри 
анестезіології та інтенсивної 
терапії. Регіональний коор-
динаторпроекту – студентка 6 
курсу Юлія Алієва.

Наша академія була пред-
ставлена на асамблеї двома 
проектами – «Допомога бій-
цям АТО» та «Активні доно-
ри». Перший проект включає 
в себе збір коштів, закупівлю 
необхідних медикаментів та 
продуктів для бійців АТО, 
а також виготовлення мас-
кувальних сіток для безпе-
ки наших солдат. Керівник 
проекту – студент 3 курсу 
Іван Іванцов. Адміністрація 
лікарні ім. Мечникова дякує 

академії за неодноразову до-
помогу, надану студентами 
під час проведення благодій-
них акцій «Моя кров врятує 
життя»».

Від імені профкому сту-
дентів Я. Віленський сказав: 
«Дорогі, шановні, безцінні 

наші колеги студенти-волон-
тери. Вашу роботу важко 
переоцінити. Ви – взірець 
гуманності для ваших молод-
ших колег.

Велика подяка доценту 
В. П. Сулимі за його корисні 
настанови, батьківську під-
тримку, життєву мудрість і 
особливий стиль роботи зі 
студентами».

Саме так, головне наван-
таження у боротьбі за життя 
поранених прийшлося на 
досвідчених лікарів – справ-
жніх професіоналів.

На ім’я ректора надійшов 
вдячний лист від головного 
лікаря КЗ «Дніпропетров-
ська клінічна лікарня імені 
Мечникова» С. А. Риженка з 
проханням відзначити робо-
ту колективу кафедри нерво-
вих хвороб та нейрохірургії  
ФПО академії, здійснюва-
ну у клініці нейрохірургії та 
неврології під безпосеред-
ньою курацією професорів  
Л. А. Дзяк та М. О. Зоріна. 

Доцент кафедри нервових 
хвороб та нейрохірургії ФПО 
Катерина Мізякіна у статті 
«Наші медики лікують геро-
їв» так розповідає про своїх 
колег, роботу кафедри: «Во-
єнні дії на сході нашої дер-
жави супроводжуються зна-
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чною кількістю поранених 
та загиблих. Сучасні умови 
проведення бойових дій, ін-
тенсивне застосування міно-
метів, артилерії, реактивних 
установок «Град» змінило ха-
рактер ушкоджень – це чис-
ленні уламкові мінно-ви-

бухові поранення. Обласна 
лікарня імені Мечникова, на 
базі якої працює колектив на-
шої кафедри, стала однією з 
перших цивільних лікарень, 
яка почала надавати допо-
могу постраждалим під час 
антитерористичної операції. 
Понад 700 поранених з ушко-
дженнями голови, обличчя, 
тулуба та кінцівок з великою 
крововтратою та в стані шоку 
обстежені та проліковані з 
липня по листопад 2014 року.

Співробітники кафедри 
разом з лікарями обласної 
лікарні працювали не лише 
вдень, а й вночі та у вихідні – 
тоді, коли літак чи вертоліт 
доставляв поранених.

Протягом десяти остан-
ніх років на кафедрі були 
розроблені нові та ефективні 
методи лікування потерпілих 
з тяжкою черепно-мозковою 
травмою. Їх застосування в 
мирний час значно зменши-
ло летальність та покращи-
ло якість життя хворих. Все 
це дозволило спеціалістам 
кафедри підготовленими зу-
стріти поранених з тяжкими 
вогнепальними пошкоджен-
нями черепа та головного 
мозку. Співробітниками ка-
федри проліковано 78 бійців 
з черепно-мозковими по-

раненнями й вогнепальни-
ми пошкодженнями хребта 
та спинного мозку, з них  
43 прооперовані. Майже 70% 
всіх операцій було виконано 
доцентом А. Г. Сірком, про-
фесором М. О. Зоріним, асис-
тентами Д. В. Овчаренком та 
М. М. Сальковим. Слід відзна-
чити активну участь у наданні 
медичної допомоги студентів. 
Так, п’ятикурсник Дмитро 
Романуха, учасник студент-
ського наукового гуртка кафе-
дри, під час канікул постійно 
знаходився у приймально-діа-
гностичному відділенні. Коли 
не вистачало вільних рук, 
транспортував та перекладав 
поранених, брав участь у під-
готовці їх до операції та в піс-
ляопераційному догляді. 

Усіх хворих лікують згід-
но з сучасними стандартами 
надання медичної допомоги 
при вогнепальних поранен-
нях черепа, головного моз-
ку та хребта. Прооперовані 
переводяться до воєнних 
шпиталів України для по-
дальшого реабілітаційного 
лікування». 

29 травня 2016 року. 
Нашій рідній газеті «Пульс» 
виповнилося 85 років. Кра-
сива й значуща дата! А пе-
ред очима – травневий номер 
газети за 2011 рік: нам – 80! 
Як швидко промайнули п’ять 
років нашої історії. І вона, за-
вдячуючи нашим шановним 
ювілярам – Зої Володимирів-
ні Нікольниковій та Наталії 
Григорівні Величко збереже-
на для нащадків.

Скільки щиросердних 
привітань, побажань, теплих 
слів надійшло на адресу на-
ших любих повелителів пера, 
в адресу редакції!

Для історії паперові носії 
ніколи не втратять вартості. 
Цю думку чітко сформулю-
вав ректор, академік НАМН 
України Г. В. Дзяк: 

«У сучасному світі інфор-
маційних технологій безліч 
можливостей для отримання 
будь-якої інформації. Однак 
повноцінно не можна заміни-
ти друковані паперові носії.

«Пульс» є справжнім від-
дзеркаленням усіх проявів 
життєдіяльності багатотисяч-
ного колективу кузні медич-
них кадрів».

«Мати свій друкований ор-
ган – велике надбання вищої 
навчальної школи. Розмаїття 
тем, широке коло дописувачів 
дає змогу дізнаватися про жит-
тя вузівського колективу». 

(Л. В. Новицька-Усенко, 
ректор ДДМА 1981-1996 рр.).

«Пульс» – візитна картка 
Дніпропетровської медичної 
академії. Назва газети гли-
боко символічна, образно 
передає биття серця великого 
колективу альма матер. Вона 
є рупором нового часу».

(Людмила Одинцова, до-
цент, голова жінради академії). 

«Пульс» – один з найкра-
щих вузівських часописів»

(Правління обласної ор-
ганізації Національної спілки 
журналістів).

«Редакція газети «Пульс» 
є вінцем правди, справед-
ливості, добра, патріотизму. 
Нехай газета мандрує із рук в 
руки і примушує променити-
ся задоволенням очі людей».

(Ольга Салюк, доцент, 
к.м.н., член редради).

І самі ювіляри з великою 
любов’ю та щирістю гово-
рять про свою роботу.

(далі буде)

Лариса АКСЕНІЧ,
співробітник народного 

музею історії ДМА імені  
І. І. Крижанівської

(Закінчення. Поч. на 2-3 стор.)

Добрі традиції мають 
бути невмирущими! Саме 
таке твердження в черговий 
раз народилося після зустрі-
чі ветеранів ДМА в народ-
ному музеї історії вузу імені  
І. І. Крижанівської. Присвя-
чувалося свято, як і зазвичай 
восени, Міжнародному дню 
людей похилого віку, Дню 
вчителя (адже більшість вете-
ранів – педагоги) та 100-річ-
ному ювілею академії.

Хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять тих, хто пішов 
у небуття останнім часом. 

З вітальними словами до 
ветеранів звернулися голо-
ва профкому співробітників 
В. В. Васильченко, голова 
жінради Л. М. Одинцова, а 
також проректор з науково-
педагогічної роботи Л. Ю. 
Науменко. Як завжди виступ 
Леоніда Юрійовича був ґрун-
товним. Він проаналізував 
підготовчий період до свят-
кування 100-річчя академії. 
На честь цієї знаменної дати 
відбулися численні конфе-

З медалями рідної академії…
ренції, симпозіуми, конгреси 
всеукраїнського і міжнарод-
них рівнів. Саме в день на-
родження ДМА 15 вересня з 
актовою промовою виступив 
зав. кафедри педіатрії 1 та ме-
дичної генетики професор О. 
Є. Абатуров.

Леонід Юрійович наго-
лосив, що рівень підготовки 
фахівців у нашому вузі з кож-
ним роком зростає. Це дає 
привід до залучення на на-
вчання іноземних громадян. 
Сьогодні у нас навчаються 
понад 1700 іноземців з 52 
країн світу.

Чимало зусиль було до-
кладено до створення своє-
рідних атрибутів 100-річчя: 
це буклети, календарі, блок-
ноти, пакунки, особливий 
атрибут – ювілейна медаль, а 
також солідна праця – книга 
з віддзеркаленням усіх етапів 
розвитку нашої академії. У 
книзі закарбовані й наукові 
досягнення наших вчених, 
й діяльність наукових шкіл, 
й здобутки навчально-ви-
ховного процесу, й імена ве-
теранів – учасників Великої 

Вітчизняної війни, тобто пред-
ставлена всеохоплююча кар-
тина життєдіяльності усіх під-
розділів впродовж ста років.

Апофіозом зустрічі було 
вручення ветеранам ювілей-
них медалей. При цьому на-
голошувався вклад кожного 
у надбання вузу, його історію.

За традицією на таких 
зустрічах чествують ювіля-
рів, іменинників. Цього разу і 
квіти, і вітальні слова линули 
на адресу Людмили Михай-
лівни Одинцової. За багато-
річну наполегливу працю 
й громадську діяльність їй 
вручили подяку від ректора  
Г. В. Дзяка та від мера міста 
Б. А. Філатова. 

Від профспілки вітальну 
листівку передали голові ради 
ветеранів М. М. Бондаренку, 
також привітали усіх іменин-
ників, які народилися влітку.

Поздоровляли ветера-
нів віршованими рядками, 
емоційним співом учасники 
художньої самодіяльності: 
Світлана Дейнега (2 курс, 
ІІ-й мед. ф-т), Євгенія Са-
ніна (6 курс, І-й мед.ф-т), 

Роман Шевченко (6 курс,  
ІІ-й мед. ф-т) та Ярослав Ві-
ленський (лікар-інтерн). Піс-
ні «Хуторянка», «Венский 
вальс», «Смуглянка» та інші 
зустріли оплесками, вигу-
ками «браво!», ще раз пере-
свідчившись в обдарованості 
нашої молоді, якій підвладні 
і медичні науки, і виконання 
музичних творів.

Завершувалась тепла зу-
стріч спілкуванням, чаюван-
ням з тістечками, тортами, 
цукерками, фруктами. Пану-
вав піднесений настрій, вру-
чені медалі зігрівали душі, 
кожен відчував свою причет-
ність до ювілейної дати і ра-
дів, що дожив до неї. Линули 
побажання успіхів альма ма-
тер і в наступному сторіччі.

«До чергової зустрічі!» - з 
такими словами надії поли-
шали музей ветерани, немов 
напившись води із цілющого 
джерела.

До зустрічі, дорогі вете-
рани! І в рік ювілейний, і в 
наступні роки.

Наталія ВЕЛИЧКО

На честь 
Міжнародного дня 

людей  
похилого віку

Нагадуємо, що триває пе-
редплата на газету «ПУЛЬС» на 
наступний календарний рік. Пер-
шими нас підтримали колективи 
кафедр ортопедичної стоматоло-
гії (зав. д.м.н. О. О. Фастовець), 
дитячої хірургії (зав. проф.  
В. А. Дігтяр), нервових хвороб 
та нейрохірургії ФПО (зав. проф.  
Л. А. Дзяк), внутрішньої меди-
цини 2 (зав. проф. О. В. Курята), 
внутрішньої медицини 3 (в. о. 
зав. доцент М. Г. Гетман), про-
педевтики дитячих хвороб (зав. 
проф. С. І. Ільченко), педіатрії 1 
та медичної генетики (зав. проф. 
О. Є. Абатуров), фізичної реабі-
літації, спортивної медицини та 
валеології (зав. д.м.н. О. Б. Не-
ханевич), фізіології (зав. проф. 
О. Г. Родинський), хірургічної 
стоматології, імплантології та 
пародонтології (зав. доцент  

Продовжується 
передплата

Н. Г. Ідашкіна), терапевтичної сто-
матології (зав. проф. А. В. Самой- 
ленко), дитячої стоматології (зав. 
проф. І. В. Ковач), патологічної 
анатомії та судової медицини  
(в. о. зав. доцент О. А. Алєксє-
єнко), медицини катастроф та 
військової медицини (зав. д. м. н.  
О. Ю. Сорокіна), психіатрії, за-
гальної та медичної психології 
(зав. проф. І. Д. Спіріна).

Висловлюємо їм подяку і спо-
діваємося на підтримку інших ко-
лективів кафедр, підрозділів.

Вартість одного комплекту 
на рік – 50 гривень.

РЕДРАДА «ПУЛЬСУ»

Посміхніться!
У одеській поліклініці:
– Пломбу будемо ставити 

безкоштовно чи щоб трималася?

☺☺☺
Дружина говорить чоловіку:
– До весілля ти називав мене 

королівною. А тепер – ні.
– Тепер я став республікан-

цем!

☺☺☺
Не перетворюйте свою книгу 

життя у  книгу скарг…

☺☺☺
– Піймав  золоту рибку, зага-

дав, щоб у мене завжди було ба-
гато грошей. Тепер ось працюю 
інкасатором, шкода тільки, зарп-
лата маленька.


