
кадрового складу, ство-
рення системи безперерв-
ної профільно-медичної 
освіти та наукових шкіл, 
розвиток багатьох слав-
них традицій.

Медик – це професія, 
що вимагає особливого 
типу мислення, душевної 

організації, в основі якої 
лежить прагнення допо-
могти людям у збережен-
ні їх здоров’я та життя. 
Тому випускники повинні 
виховуватися в кращих 
традиціях медичної еліти, 
якій притаманні грома-
дянська відповідальність, 
висока моральність та ін-
телігентність, працелюб-
ність, професіоналізм.

Сподіваюсь, що саме 
ці риси будуть примно-
жуватися у наступному 
сторіччі завдяки взає-
модії професорсько-ви-
кладацького складу та 
студентства, активному 
пошуку і підтримці та-
лановитої молоді, багато-
річному досвіду центру 
психофізіологічних до-
сліджень, пам’ятним тра-
диціям.

Десятки тисяч випус-
кників та підготовлених 
нау ково-педагог ічних 
співробітників гідно пра-
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Дорогі викладачі, 
співробітники, студенти!

На честь ювілею академії

Е п ох а  с а м о в і д д а н и х

Проводжаємо 2016-й – рік нашого століття. 
Хай наступний 2017-й принесе мир в країні,  

стабільність, успіхи, благополуччя родинам!

Щиросердо вітаємо вас та ваші родини  
з наступаючим Новим 2017 роком та Різдвом 
Христовим!

Бажаємо миру в країні, міцного здоров’я, 
успіхів у праці і навчанні, нових творчих зле-
тів, щастя, благополуччя, достатку, злагоди в 
сім’ях!

Нехай стабільність, упевненість у завтраш-
ньому дні додадуть наснаги, натхнення на нові 
здобутки в ім’я розвитку країни і нашої медич-
ної академії, яка вступає у своє друге століття!

Віталій 
МАМЧУР,   

в.о. ректора,
професор

Василь 
ВАСИЛЬЧЕНКО,
голова профкому 
співробітників,

доцент

Людмила 
ОДИНЦОВА,

голова жінради, 
доцент

І вже сторіччя… Час минає швидко.
Не постарілі ми, лише – дорослі.
Ти наша мати, ми твої всі діти,
Це наше свято і найкраща осінь!

Ми пам’ятаємо свої студентські роки, 
Викладачів, що душу й серце вклали,
Робили перші ми свої нелегкі кроки,
Які в життя великий шлях проклали.

Сьогодні ми навчаємо студентів,
І має хтось досягнень вже багато,
І при усіх незгодах сьогодення
Нас зігріває рідна альма матер!

Сьогодні свято – золоте сторіччя,
Багато є про що нам пригадати...
Цілує осінь мамине обличчя
Ще зовсім молодої альма матер!

Лілія ЧОБІТОК,
викладач кафедри фізіології

Добігає кінця 2016-й – 
рік, коли нашій медич-
ній академії виповнилося 
100! Проводжаючи його, 
колектив не може не су-
мувати з приводу непо-
правної втрати – смерті 
ректора Дзяка Георгія Ві-
кторовича… Він залишив 
добру згадку по собі свої-
ми справами як Лікар, як 
Вчений-новатор, як орга-
нізатор вищої школи, як 
добра й чуйна людина. 

Але – життя не зупи-
няється, і ми не можемо 
закреслити таку вікопом-
ну дату.

Отже, нашій академії – 
100! Для історії, звичайно, 
це лише мить. Для нашо-
го закладу – ціла епоха. 
Епоха зародження, ста-
новлення, розвитку, пере-
моги, відбудови, впрова-
дження новітніх техноло-
гій в навчальний процес, 
прагнення крокувати, як 
то кажуть, «в ногу з ча-
сом», аби вважатися про-
гресивним вищим на-
вчальним закладом.

І у всі часи викладачів 
наших, на мій погляд, єд-
нала така риса, як самовід-
даність. Коли на початку у 
не зовсім пристосованих 
приміщеннях лунали сло-
ва про високе призначення 
Лікаря. Коли зароджували 
у слухачів перші паростки 
тяги до Науки. Коли своїм 
прикладом доводили від-
даність Вітчизні у воєнне 
лихоліття. Коли були пев-

ні, що їхні вихованці за-
своїли принцип: лікар – не 
просто професія. Це – спо-
сіб життя! І багато наших 
випускників – а ми дали 
путівку в життя понад 50 
тис. лікарів – сповідуючи 
цей принцип, складають 
славу Дніпропетровської 
медичної академії, допо-
магаючи й нині при догля-
ді за пораненими бійцями 
АТО.

Нині у нашій академії 
близько 700 викладачів (з 
них 117 докторів та 372 
кандидати наук) на 58 ка-
федрах навчають майже 
4500 студентів, а факуль-
тет післядипломної осві-
ти останнім часом щоріч-
но поновлює знання по-
над 5000 лікарів.

Зміни в житті нашої 
країни позначилися й на 
контингенті студентства: 
у нас почали навчатися 
іноземні громадяни. Нині 
їх понад 1700 з 53 країн. 

ДМА є членом Євро-
пейської асоціації універси-
тетів, наші студенти й спів-
робітники мають змогу ста-
жуватися в таких країнах, 
як Польща, Австрія, Німеч-
чина, Ізраїль тощо.

Такі наші підрозді-
ли, як медичний центр, 
техноцентр, поліклініка, 
діагностичний центр, на-
вчально-клінічний центр 
хірургічної стоматології 
«Інтерстома», клініка ме-
дичної академії, науково-
дослідний інститут меди-

ко-біологічних проблем, 
музей історії, бібліотека, 
а також численні студент-
ські наукові гуртки на ка-
федрах дають змогу роз-
ширити знання, доторкну-
тися до джерел професії, 
зайнятися дослідницькою 
роботою, а також в десят-
ках спортивних секцій 
потурбуватися про своє 
здоров’я. Адже сповідуємо 
висловлювання Сократа 
«Здоров’я – це не все, але 
все – ніщо без здоров’я». 
Заміський оздоровчо-спор-
тивний табір «Здоров’я», 
спортивний комплекс з 
плавальним басейном до-
помагають втілювати пра-
вило «Той, хто слідкує за 
здоров’ям пацієнтів, сам 
має бути здоровим».

Передаючи естафету 
наступному 100-річчю, 
звітуємо про готовність й 
надалі готувати високок-
валіфікованих фахівців, 
прищеплювати їм моти-
вованість навчання, а та-
кож такі обов’язкові для 
медика чесноти, як патрі-
отизм, добросердечність, 
невтомність у поновленні 
знань. І звичайно ж – са-
мовіддане служіння Ме-
дицині. Адже з усіх ви-
хованців цивільної вищої 
школи лише наші випус-
кники складають Клятву 
вірності професії.

Віталій МАМЧУР,
професор, виконуючий 

 обов’язки ректора

Медик –
 професія
 особлива

Сторічний ювілей – це 
ціла епоха творчого, істо-
рично вагомого шляху від 
вищих жіночих курсів до 
медичної академії ІV рів-
ня акредитації з навчан-
ням як вітчизняних, так і 
іноземних студентів із по-
над 50 країн.

Біля її витоків і про-
тягом наступних періодів 
розвитку стояла славна 
плеяда декількох поко-
лінь професорсько-викла-
дацького складу, керів-
ників-ентузіастів різних 
підрозділів, співробітни-
ків важливих для функці-
онування академії служб.

Хочу із вдячністю і 
шануванням згадати по-
передні покоління і по-
бажати нинішньому, не-
зважаючи ні на які зміни 
в сучасному суспільстві, 
зберігати і розвивати ма-
теріальні і духовні цін-
ності, ту особливу ауру 
напруженого творення у 
підготовці лікарських ка-
дрів, розробці актуальних 
наукових напрямів, ство-
ренні нових лікувально-
профілактичних техно-
логій. Це є міра нашого 
обов’язку перед майбут-
нім, основи якого закла-
даються сьогодні.

Шлях нашої академії 
протягом десятиліть був 
нелегким: це і перші кро-
ки становлення, роки во-
єнних випробувань і по-
воєнні роки відродження 
та розвитку матеріально-
технічної бази, зміцнення 

цювали і продовжують 
працювати не тільки на 
благо в Україні, але й в ін-
ших країнах.

Серед випускників 
академії – відомі дер-
жавні і громадські ді-
ячі, лауреати державної 
та міжнародних премій, 
заслужені лікарі, діячі 
науки і освіти, почесні 
члени багатьох інозем-
них академій, домінанти 
престижних виставок до-
сягнень в галузі науки та  
техніки.

Хай добра пам’ять 
про минуле дає нам сили 
в сьогоденні і надихає на 
майбутнє, бо, як зауважу-
вав великий М. І. Пиро-
гов, «час засудить і оці-
нить краще за нас і наші 
переконання, і наші дії, і 
якщо ми вірно служили 
ідеї, яка вела нас до істи-
ни, то будемо сподіватися, 
що плин часу не забере її 
разом з нами».

Людмила 
НОВИЦЬКА-УСЕНКО,
ректор у 1981–1996 рр.,

професор кафедри 
анестезіології

та інтенсивної терапії,
член-кореспондент НАН 

та НАМН України,
заслужений діяч 

науки України,
лауреат Державної премії 

України
та премії Уряду 

Російської Федерації
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Є. В. Пілін, зав. відділен-
ня урології міської клініч-
ної лікарні №6, представив 
результати оригінального 
дослідження щодо діагнос-
тичної цінності передопе-

раційної біопсії у хворих на 
гіперплазію передміхурової 
залози. 

Лікар-анестезіолог ВА-
ІТ №3 «ДОКЛ ім. Мечнико-
ва» К. А. Фомченко у «Про-
філактиці періопераційних 
ускладнень в урології» по-
казав, що ретельний аналіз 
усіх факторів ризику розви-
тку періопераційних усклад-
нень, виходячи з особливос-
тей оперованих хворих та 
види оперативних втручань, 
дозволяє розробити ефек-
тивний алгоритм профілак-
тики і тим самим значно 
зменшити кількість усклад-
нень.

Лікар -реп род у ктолог  
К. Ю. Шмідт зацікавила  до-
повіддю «Допоміжні репро-
дуктивні технології в ліку-
ванні чоловічого фактору 
безпліддя»,  висвітливши 
сучасне уявлення проблеми 
чоловічого безпліддя та по-

Вітаємо! Міністерство освіти і науки спільно з компанією 
«Clarivate Analytics» (колишній підрозділ з 
наукової власності та науки «Thomson Reuters») та 
Національною академією наук відзначили нагородами 
«Лідер науки України 2016. Web of Science award» 
найвпливовіших вчених, наукові журнали та 
організації України. У 7 номінаціях премії удостоїли 
34 лауреатів, які працюють на високому рівні й гідно 
представляють українську науку в світі.

В номінації «Вчений України. За надзвичайні 
досягнення», яку присуджують за кількістю 
високоцитованихих статей, інших лауреатів випередив  
завідувач кафедри онкології та медрадіології  
нашої академії, доктор меднаук, професор Ігор 
Миколайович  Бондаренко. Він став найцитованішим 
українським вченим за 19-ма публікаціями.

Сьогодні надзвичайно 
нагальним є відновлення 
повноцінної роботи військо-
вих кафедр у всіх вищих на-
вчальних закладах України, 
зокрема, й медичних. При 
цьому військова підготовка 
насамперед студентів-ме-
диків як ніколи актуальна, 
оскільки за умов АТО гостро 
відчувається брак кваліфі-
кованих військових лікарів. 
Необхідне також постійне 
поповнення кадрового ре-
зерву висококваліфікованих 
лікарів для Збройних Сил 
України. 

Відновлено військову підготовку
Історія військової ка-

федри ДМА починається з 
1931 року, але перериваєть-
ся у 2010 році у зв’язку з її 
ліквідацією. Відповідно до 
Закону України «Про ви-
щу освіту», постанови Кабі-
нету Міністрів України від 
25.03.2015 № 143 «Про опти-
мізацію мережі військових 
навчальних підрозділів ви-
щих навчальних закладів», 
на виконання спільного на-
казу Міністерства оборо-
ни України, Міністерства 
охорони здоров’я України 
та Міністерства освіти і на-

уки України від 29.09.2015 
№ 514/633/989 та наказу 
ректора ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ 
України» від 10.12.2015 р. 
створено кафедру медицини 
катастроф та військової ме-
дицини. Вищий навчальний 
заклад України ДЗ «Дніпро-
петровська медична акаде-
мія МОЗ України» увійшов 
до переліку вишів, у яких 
здійснюється військова під-
готовка.

 З вересня 2016 р. розпо-
чато навчання за індивіду-
альним планом для студен-

тів 4 курсу медичних фа-
культетів за програмою під-
готовки офіцерів запасу, а з 
листопада згідно з рішенням 
Міністра оборони України 
№ 11644/3/2 від 04.10.2016 
р. щодо додаткового про-
ходження навчання за про-
грамою підготовки офіце-
рів запасу для студентів ви-
пускних та передвипускних 
курсів. Майбутні офіцери 
запасу вивчають загальну 
тактику, загальну військо-
ву підготовку, організацію 
медичного захисту військ, 
військову токсикологію та 
медичний захист. Колектив 
кафедри пишається нашими 
студентами, які проявляють 
ініціативу до навчання, ак-
тивність та жагу до нових 
знань. 

Після проходження по-
вного курсу військової під-
готовки, складання встанов-
леного випускного іспиту 
і Військової присяги на ві-
рність українському народо-
ві студенти після закінчення 
Дніпропетровської медичної 
академії будуть атестовані 
до офіцерського складу. 

Олена СОРОКІНА,
професор, завідувач 

кафедри медицини 
катастроф

та військової медицини

Медична академія… 
Це моя альма матер, з нею 
пройшов усе трудове життя. 
По закінченні Великої Ві-
тчизняної (а я простим сол-
датом торував дороги війни 
з боями від півдня України, 
Молдови до звільнення пів 
Європи – Праги, Белграду, 
Відня, інших міст та сіл)  та 

Воювали, 
щоб був

мир

демобілізації у 1947 році я 
став її студентом, аспіран-
том, згодом – доцентом, док-
тором меднаук, завідувачем 
кафедри. Я з радістю відзна-
чаю 100-річчя  академії, бо є 
чим пишатись: вона підготу-
вала тисячі  лікарів. 

У нелегкі повоєнні роки 
багато фронтовиків вступи-
ло навчатися до медичного 
інституту, який тільки по-
вернувся з евакуації. По йо-
го  закінченні частина з них 
працювала в ньому викла-
дачами. Серед  них учасни-
ки бойових дій: Дзяк Віктор 
Миколайович, Ірха Панас 
Григорович, Жержов Ана-
толій Іванович, Спиця Олек-
сандр Іларіонович, Сябро 
Петро Іванович, Паталах Пе-

тро Калинович, Фомін Во-
лодимир Олексійович, Скок 
Василь Іванович та автор 
цих рядків.

У повоєнні роки інсти-
тут поповнився лікарями 
фронтових шпиталів. Серед 
них професори Асляєв Лавр 
Анатолійович, Гнілорибов 
Тимофій Єремійович,  Ва-
силенко Дмитро Оверкович, 
Кімбаровський Михайло 
Олександрович, Архипенко 
Володимир Іванович, Хрис-
тич Агафія Дмитрівна, Чух-
рієнко Дмитро Павлович, 
Смирнова Лідія Олексіївна, 
Шелюг Михайло Якович та 
доценти Вільковський Лео-
нід Володимирович і Рога-
чевський Лев Осипович.

Вони передавали студен-
там свій  досвід, набутий в 
медсанчастинах, шпиталях,  
виховували їх патріотами 
рідної землі, відданими об-
раній лікарській професії.

Викладачі, які пройшли 
горнило війни, сподівали-
ся, що прийдешні покоління 
будуть жити і працювати  в 
мирний час і ніколи не будуть 
знати страхіть, які довелося 
пережити самим. Тож нині, у 
тяжкі часи для України нас не 
можуть не хвилювати воєнні 
події на сході, і головне  поба-
жання – миру всій країні!  

Яків КОВРОВ,
професор, 

колишній гвардії рядовий, 
15 років очолював

 раду ветеранів

Поділилися результатами досліджень.
Розповіли про унікальну операцію

23 листопада 2016 року 
на базі КЗ «Дніпропетров-
ська обласна клінічна лікар-
ня ім. І. І. Мечникова» відбу-
лось 483 засідання Дніпро-
петровської асоціації уро-

логів. Його тема –мульти-
дисциплінарна: у доповідях 
взяли участь урологи, анес-
тезіологи, патоморфологи та 
репродуктологи. 

Учасників привітав голо-
ва Дніпропетровської асо-
ціації урологів, зав. кафе-
дри урології нашої академії, 
д.мед.н., директор клініки 
урології Дніпропетровської 
обласної клінічної лікарні 
імені І. І. Мечникова, профе-
сор В. П. Стусь і надав сло-
во завідувачу кафедри пато-
логічної анатомії та судової 
медицини, д.мед.н., проф.  
І. С. Шпоньці, який наголо-
сив  на необхідності співпраці  
урологів та патоморфологів.

Доцент кафедри пато-
логічної анатомії та судової 
медицини П. О. Гріценко 
представив  доповідь:  “Ви-
користання онкомаркерів у 
діагностиці онкоурологіч-
них захворювань», в якій  

розповів про нову гістоло-
гічну класифікацію пухлин 
передміхурової залози та 
епітеліальних пухлин ни-
рок, розкрив сучасні мож-
ливості імуногістохімічної 

діагностики та зауважив, 
що знання і здоровий глузд 
патоморфолога, який інтер-
претує діагноз, важливіше 
діагностичної цінності будь-
якого імуногістохімічного 
методу.

Завідувач відділення 
урології №2 КЗ «ДОКЛМ» 
В. М. Краснов у допові-
ді  «Радикальні оператив-
ні втручанння у хворих на 
рак сечового міхура» пред-
ставив результати та аналіз  
радикальних цистектомій, 
проведених за останні 5 ро-
ків у  відділенні, обґрунту-
вав те, що найкращі резуль-
тати досягаються шляхом 
індивідуального підходу до 
вибору методу деривації сечі 
(наявність показань/проти-
показань до виду деривації) 
та продемонстрував важли-
вість оцінки показників ро-
боти у порівнянні з провід-
ними НДІ країни. 

відомила про відкриття но-
вого приватного україно-ні-
мецького медичного центру.

 Клінічний ординатор 
кафедри урології Н. В. Гав-
ва свій виступ  присвятила 
цікавому випадку з прак-
тики «Рак нирки великих 
розмірів». Доповіла, що 
15 листопада 2016 року в 
клініці урології Дніпропе-
тровської обласної лікар-
ні ім. Мечникова, на базі 
урологічного відділення 
№2 був прооперований 
пацієнт з пухлиною лівої 
нирки понад 30 см. До опе-
раційної бригади увійшли 
професор В. П. Стусь, 
зав. відд. урології №2  
В. М. Краснов, доцент ка-
федри хірургії №2 С. І. Кар-
пенко, І. А. Осінній, анес-
тезіолог К. А. Фомченко та 
авторка доповіді. Операція 
пройшла успішно, нирка з 
пухлиною і лімфатичними 
вузлами була видалена. На-
разі отриманий результат 
патогістологічного дослі-
дження і пацієнта чекає тар-
гетна терапія, яку він змо-
же отримати безкоштовно 
на базі кафедри урології ДЗ 
«ДМА МОЗУ». 

Микита ПОЛІОН,
асистент 

кафедри урології

1 грудня світова спіль-
нота відзначає Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом. 
Цього дня людство зга-
дує про те, яку серйозну 
загрозу для життя людей 
несе ця глобальна пробле-
ма.

Звичайно, органiзацiя 
UMSA Днiпро не могла 
залишити без уваги цю 
подію, адже нашою ме-
тою є інформування насе-
лення про найактуальніші 
питання захисту здоров’я. 

На базі Дніпропе-
тровської медичної ака-
демії учасники комі-
тету SCORA провели 
соцiальну акцiю, яку 
присвятили Міжнародно-
му дню боротьби зі СНІ-
Дом. Кожен бажаючий 
міг отримати безкоштов-
но засоби контрацепції. У 
рамках нашого заходу бу-
ло представлено декiлька 

Аби припинити «чуму» 
ХХІ століття

плакатiв, зроблених та 
власноруч намальованих 
небайдужими студен-
тами, присвячених чумі 
ХХІ столiття. 

Члени комітету де-
тально інформували про 
захист від ВІЛ-інфекції. 
Чимало студентiв та 
викладачiв академії вдяг-
нули червону стрічку, аби 
проявити солідарность з 
більш ніж 40 мільйонами 
людей, які сьогодні жи-
вуть з ВІЛ та СНІДом. Це 
потрiбно, щоб згадати про 
мільйони людей, які по-
мерли від цієї страшної 
хвороби. 

 Дякуємо обласному 
центру СНІДу, який допо-
магає в організації кожно-
го нашого заходу.

Анастасія НІКОЛАЄВА, 
Анастасія ГОЛУБКА 

06–07 грудня у м. Київ під патро-
натом Міністерства охорони здоров’я 
України, Швейцарської Конфедерації, 
Всеукраїнської асоціації дитячої імуно-
логії, USAID та UNICEF була проведена  
XV всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю «Пи-
тання імунології в педіатрії. Вакцинація 
в Україні: 2016 рік». У конференції брали 
учать провідні фахівці з питань вакци-
нації та педіатрії як в Україні, так і світі. 
А саме: понад 200 імунологів, педіатрів, 
сімейних лікарів разом із міжнародними 
експертами та дипломатами.  Які висно-
вки? Вакцинація – це право кожної ди-
тини на захист від небезпечних хвороб.

До організаційного комітету входили  
в.о. Міністра охорони здоров’я України – 

Указом Президента України про відзначення 
державними нагородами України з нагоди 
25-ї річниці підтвердження всеукраїнським 
референдумом Акта проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року за значний 
особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток країни, вагомі 
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 
нагороджено орденом княгині Ольги  ІІ ступеня 
професора кафедри акушерства, гінекології 
та перинатології ФПО  ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України»

ДУБОССАРСЬКУ Зінаїду Михайлівну

Супрун Уляна, Голова Представництва 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Украї-
ні – Джованна Барберіс, Голова Всеукраїн-
ської асоціації «Дитяча імунологія» – про-
фесор Чернишова Людмила та інші.

У конференції брали участь завід-
увач кафедри інфекційних хвороб на-
шої академії, доктор меднаук, професор 
Людмила Романівна Шостакович-Ко-
рецька та професор кафедри, доктор 
меднаук Віктор Володимирович Мав-
рутенков, а також завідувач кафедри  
фтизіатрії, кандидат меднаук, доцент 
Наталія Станіславівна Колєснік. Люд-
мила Романівна виступила модерато-

ром сесії, а наші колеги взяли активну 
участь у обговоренні  сучасних питань 
з імунології та вакцинопрофілактики.

Напередодні Людмила Романівна 
створила міні-ролик на підтримку вак-
цинації.

За особистий внесок в розвиток та 
покращення якості програми імуніза-
ції населення України Людмила Рома-
нівна Шостакович-Корецька та Віктор 
Володимирович Маврутенков отрима-
ли особисті ПОДЯКИ від Міністерства 
охорони здоров’я України спільно з Ди-
тячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Укра-
їні. Вітаємо їх з цією нагородою та ба-
жаємо подальшої плідної праці на ниві 
покращення стану здоров’я населення 
та профілактики інфекційних хвороб! 
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Милосердя. 
З нього 

починається 
медик

«Рекорди існують для то-
го, щоб їх бити!» – так відпо-
віли у профкомі та раді сту-
дентів на запитання щодо за-
планованих заходів у межах 
святкування 100-ліття нашої 
академії. І ось 30 листопада 
2016 року площу біля морфо-
логічного корпусу заполони-
ли тисячі студентів у білих 
халатах! Ще мить – і в небо 
злетіли слова «Gaudeamus 
igitur, juvenes dum sumus…». 
Так був організований і про-
ведений студентський флеш-
моб з нагоди золотого юві-
лею нашого вузу та поданий 
на рекорд до Національнго 
реєстру рекордів України.

Незважаючи на достат-
ньо морозну погоду та об-
маль часу, на репетиції 
нам вдалося зафіксувати 
черговий високий зліт ака-
демії. Зафіксовано рекорд 
України у номінації «Най-
більша кількість студентів 
у білих халатах, які одно-
часно виконують гімн Га-
удеамус».

Є рекорд України!Представник Національ-
ного реєстру рекордів Украї-
ни Лана Вєтрова наголосила, 
що таке в Україні дійсно спо-
стерігає вперше. Фактично у 
флешмобі взяли участь 2246 

вітчизняних та іноземних 
студентів, що було офіційно 
засвідчено представниками 
Національного реєстру.

Вручили сертифі-
кат рекорду виконуючому 
обов’язки ректора  профе-
сору Віталію Йосиповичу 

Мамчуру. Він висловив по-
дяку за організацію заходу 
кафедрі гуманітарних наук, 
зокрема, її завідувачці до-
центу Оксані Володимирівні 
Добридень, профкому сту-

дентів, раді студентів та всім 
учасникам за підтримання 
братерського духу студент-
ства академії та за гідне ви-
конання гімну. 

Встановлений рекорд 
присвячено світлій пам’яті 
великого Вченого, Вчи-
теля, Лікаря від Бога, на-
шого ректора, академіка  
Дзяка Георгія Вікторовича.

Наші досягнення пока-
зують, що в академії працю-
ють і навчаються не тільки 
розумні, а й талановиті, об-
даровані, всебічно розвинені 
люди, які не стоять на місці, 
а йдуть в ногу з часом. Це 
й трактує девіз alma mater 
«Semper in motu», що в пере-
кладі з латиниці – «Завжди в 
русі».

 Валерія 
БІЛОВА,

студентка 2 курсу  
І-го медичного факультету,

член профкому  
студентів

Зима – це найчарівні-
ша пора року. З ранньо-
го дитинства ми з нетер-
пінням чекаємо першого 
снігу, запаху мандаринів, 
подарунків під ялинкою, 
здійснення усіх запові-
тних мрій, що асоціюєть-
ся з новорічними святами. 
Це добре знайомо кожно-
му з нас, у кого є сім’я: 
люблячі батьки, бабусі, 
дідусі, братики, сестрич-
ки... На превеликий жаль, 
деякі діти усього цього 
позбавлені. Але вони все 
одно продовжують вірити 
в  диво, в те, що їхні мрії 
здійсняться і їх теж коли-
небудь полюблять. Щоб 
надати таким малюкам 
можливість зануритися в 
казкову атмосферу насту-
паючого свята, відчути 
себе потрібними та зму-
сити їх посміхнутися, не-
щодавно команда SCOME 
«Медична освіта» (UMSA) 
відвідала залишених без 
батьківського піклуван-
ня дітей, які перебували в 
умовах стаціонару клініч-

З добром у душі
ної бази кафедри педіатрії 
1 та медичної генетики – 
КЗ «Дніпропетровська 
МДКЛ №1» ДОР». На зі-
брані у студентському 
колективі кошти вдалося 
придбати іграшки, дитя-
че харчування, ласощі. Та 
найцінніше криється не в 
матеріальних благах. Сту-
денти змогли подарувати 
тепло та частинку своєї 
душі цим маленьким ян-
голяткам, яким вже з на-
родження довелося так 
непросто! 

Зараз сповнені ентузіаз-
му члени комітету UMSA 
готові ще більше працюва-

ти для того, щоб дарувати 
радість дітям. Попереду 
зимові свята, і наша під-
тримка буде особливо важ-
ливою та актуальною! Ні-
коли не залишайтеся бай-
дужими та пам’ятайте: мрії  
збуваються!

Ганна 
ГОМЕНЮК,

студентка 5 курсу  
І-го медичного факультету

На знімку: 
ми прийшли 
подарувати

 дітям радість

Допоможемо серцю 
битися!

Медицина України праг-
не опановувати найсучасні-
ші світові технології та до-
помагати найбільш тяжким 
хворим. Однією з найсклад-
ніших проблем є дилятацій-
на кардіоміопатія, яка при-
зводить до тяжкої деком-
пенсованої серцевої недо-
статності. Ще зовсім недавно 
цим хворим неможливо бу-
ло допомогти. Одна з таких 
можливостей – застосування 
штучного серця. 

Штучне серце застосову-
ють у хворих в термінальній 
стадії серцевої недостатності 
для порятунку їхнього жит-
тя і підтримки кровообігу 
до того часу, поки з’явиться 
можливість пересадити від-
повідний для пересадки до-
норський орган. Після імп-
лантації штучного серця 
хворі, як правило, знаходять-
ся в колі сім’ї і навіть працю-
ють.

В даний час в Європі 
понад 300 пацієнтів знахо-
дяться на штучній підтрим-
ці кровообігу, багато хто з 
них більше двох років. Тер-
мін служби такого серця не 
обмежений, деякі пацієнти 
з ним живуть вже більше  
8 років.

Фахівці ДУ «Інститут 
Серця МОЗ України» про-
йшли сертифікацію в Ні-
меччині і отримали право 

на проведення імплантації 
штучного серця, і 16 жовтня 
2016 року була успішно про-
ведена імплантація механіч-
ного серця Людмилі Філя-
ренко командою спеціалістів 
під керівництвом академіка 
Б. М. Тодурова  та німецьких 
колег.  

Благодійний Фонд «Сер-
це на долоні» взяв на себе 
зобов’язання в найкоротші 
терміни зібрати необхідну 
суму грошей, залучаючи 
благодійників і меценатів, 
щоб оплатити штучне серце 
Berlin Heart. 

Дуже символічним є те, 
що перша операція з імп-
лантації механічного серця 
була проведена у Всесвітній 
день анестезіолога! Щодня 
працюючи з вкрай тяжкими 
хворими, представники саме 
нашої професії потребують 
застосування найновіших 
медичних технологій заради 
їх життя! Кафедра анестезі-
ології та інтенсивної терапії 
нашої академії та Асоціація 
анестезіологів Дніпропе-
тровської області вирішили 
підтримати проект Фонду 
«Штучне серце» та перера-
хувати на рахунок Благодій-
ного фонду «Серце на доло-

ні» кошти, які будуть спри-
яти одужанню Людмили Фі-
ляренко – кафедра – 500 грн., 
а Асоціація – 3000 грн.

У світі немає нічого до-
рожчого і ціннішого люд-
ського життя, давайте разом 
будемо робити все, щоб йо-
го врятувати. Будь-яка ваша 
допомога хворим, які очіку-
ють нове серце, дуже важ-
лива! Давайте залишатися 
небайдужими та подаруємо 
шанс і надію на життя на-
шим пацієнтам!

Юрій КОБЕЛЯЦЬКИЙ,
професор, 

завідувач кафедри 
 анестезіології 

та інтенсивної терапії

Реквизиты:
Благотворительный фонд 
«Сердце на ладони»
Юридический адрес: 02140, 
г. Киев, ул. Мишуги, 8/48
ЕГРПОУ 37432793,  
МФО банка: 320649
р / 26001060714855  
в ОАО КБ «ПРИВАТБАНК» 
г. Киев
Назначение платежа:  
благотворительное  
пожертвование на проект 
“Искусственное сердце”.

Три роки тому наша alma 
mater радо відкрила двері 
для неординарних «абітурі-
єнтів» – людей пенсійного 
віку, які бажали отримувати 
знання  не тільки з екранів 
телевізора або комп’ютера, 
але й спілкуючись безпо-
середньо з провідними фа-
хівцями в різних галузях 
медицини. Так народився 
«Університет Золотого Ві-
ку» (УЗВ) під патронатом 
ректора  академіка НАМНУ, 
професора  Георгія Вікторо-
вича Дзяка. Опікуються про-
ектом Почесний ректор УЗВ 
член-кореспондент НАН та 
НАМНУ, професор Люд-
мила Василівна Новицька-
Усенко, а також проректор з 
науково-педагогічної роботи  
професор Леонід Юрійович 
Науменко. 

Навчанню всі віки підвладніЗа 3 роки для слухачів 
було прочитано понад 100 
лекцій, тематика яких – най-
більш актуальні питання 
традиційної та нетрадицій-
ної медицини. Було запо-
чатковано майстер-класи з 
основ фізичної культури, ди-
хальної гімнастики; лабора-
торією психофізіологічних 
досліджень ДМА проведе-
но цікаві дослідження щодо 
особливостей динаміки ког-
нітивних функцій слухачів 
при вступі до УЗВ та після 
двох років навчання. 

Крім виконання навчаль-
ного плану, в університеті 
силами як самих слухачів, 
так і медичної академії й ко-
лективів міста ми проводили 
святкові концерти, що дозво-
ляло створити теплу атмос-
феру та згуртувати слухачів. 

Осторонь не залишилися і від 
воєнних подій та сході Украї-
ні: ми зібрали декілька тисяч 
гривень, які витратили на те-
плі речі для поранених у зо-
ні АТО, передавши їх із рук 
в руки бійцям у лікарні ім. 
Мечникова. Також  завдяки 
слухачам УЗВ та студентам 
ДМА ми мали можливість 
подарувати різдвяні кошики 
пораненим бійцям, які ліку-
валися в обласному воєнному 
шпиталі. Допомогти тим, хто 
гостро цього потребує – бла-
городна мета, яка об’єднала 
таким чином людей різних 
поколінь та висвітлила по-
тенційний шлях виховання 
майбутнього лікаря.

Із сподіваннями 
на нові враження та події

Юлія СІЛКІНА,
професор, 

координатор проекту 
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2017-й – рік Вогняного (Червоного) Півня
Розпочнеться він з 28 

січня 2017 року і завер-
шиться 16 лютого 2018-
го. Удача буде притаман-
на тим, хто не відсиджу-
ватиметься в стороні, 
а почне активно діяти і 
впевненими кроками до-
сягатиме поставленої 
мети. Півень – птаха до-
статньо енергійна і смі-
лива. Гороскоп на 2017-й 
рік для більшості сузір’їв 
принесе  жадобу до жит-
тя і яскравих вражень. Як 
жінки, так і чоловіки від-
чують прилив сил і енер-
гії, який їм захочеться ви-
плеснути в кар’єру чи осо-
бисте життя.

На що розраховувати  
в цей рік? Які дії зробити, 
щоб гордий, педантичний 
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і злегка егоїстичний Вог-
няний Півень був до нас 
прихильний?

Перш за все, потрібно 
пам’ятати: Червоний Пів-
ень перебуває під знаком 
активної планети – Мар-
са. А це обіцяє нам вели-
чезну кількість подій. До 
калейдоскопу подій до-
дамо  забіякуватий, зади-
ристий, самовпевнений і 
ревнивий характер Півня, 
отже, отримаємо дуже на-
сичений рік, в якому ніко-
му не доведеться нудьгу-
вати.

Акуратний, але іно-
ді грубуватий  Вогняний 
Півень любить брава-
ду, обожнює знаходити-
ся в центрі уваги, його 
вогненний жар не дасть 

жодної хвилини спокою. 
Енергійність і темпера-
ментність допомагають 
йому вийти з будь-якої 
колотнечі з мінімальни-
ми втратами (а то і зо-
всім без них). Півні за 
своєю природою – ліде-
ри, тому не дивно, що 
вони амбітні, авторитар-
ні й запальні. А якщо до 
цього коктейлю особис-
тісних якостей додати 
працьовитість – можна 
здогадатися, чого чека-
ти в цьому році.  Так, 
Півень вимогливий, але 
справедливий, він не пе-
рекладає свої обов’язки 
на інших. Отож якщо ви 
готові докласти  зусиль, 
можете розраховувати на 
удачу!

Стихія і колір 2017
Колір 2017 року – чер-

воний. Стихія – вогонь. 
Китайські мудреці вважа-
ли, що червоний колір – 
це безперервний рух 
енергій. Але енергія ру-
хається не по прямій лі-
нії,  а по спіралі вгору. А 
це означає, що 2017 рік 
відрізнятиметься неймо-
вірним прагненням до 
успіху. Кар’єристів чекає 
стрімкий зліт кар’єрними 
сходами, заповітні мрії 
збудуться, найпотаємні-
ші бажання здійснять-
ся! Вогняний Півень по-
дбає про ваше відмінне 
здоров’я і самовдоскона-
лення. Але не варто пере-
кладати свої обов’язки на 
тендітні плечі покрови-

теля року. Ретельно сте-
жимо за своїм здоров’ям, 
вчасно звертаємося до 
лікаря за консультацією, 
харчуємося збалансовано, 
дружимо зі спортом, пра-
цюємо із задоволенням. 
Тільки так, і ніяк інак-
ше! Простіше кажучи – 
живемо із задоволенням!

З чим асоціюється чер-
воний колір? Правильно, 
з любов’ю, пристрастю, 
палкістю і сексом. Га-
лантний Червоний Вогня-
ний Півень гарантує дуже 
насичений в романтично-
му плані 2017 рік. Закоха-
ні  зіграють запамороч-
ливі весілля, сімейні по-
дружжя згадають, з чого 
починалися їхні стосун-
ки, а ті, хто досі перебу-

ває у пошуку своєї другої 
половинки – обов’язково 
знайдуть свою  
любов.

І пам’ятайте, що чер-
воне полум’я – це неймо-
вірна сила. Удача буде ва-
шим вірним супутником 
тільки в тому випадку, 
якщо ви будете впевнені 
в собі. Усі сумніви – геть! 
Летіть назустріч новому, 
незвіданому, не бійтеся 
змін. Адже все, що  ро-
биться, – на краще!

Залишається згада-
ти, що Півень – най-
більш товариський і ви-
тончений знак східного 
календаря. Тому сміли-
во заводьте нові знайом-
ства, закохуйтеся і будьте  
красивими!


