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Газета ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

У Р О Ч И С Т Е З А С І Д А Н Н Я В Ч Е Н О Ї РА Д И
20 грудня 2017 року у ВДНЗУ «УМСА» відбулося традиційне
засідання Вченої ради, присвячене підсумкам, досягненням
та перспективам розвитку науково'практичної діяльності науково'
педагогічних працівників академії.

В аудиторії №5 зібралися члени Вче
ної ради, одягнені в мантії. На захід заві
тав також почесний гість – доктор ме
дичних наук, професор Міщенко Віталій
Петрович.
Урочисте засідання відкрив ректор
академії, професор Ждан В.М. У про
мові Вячеслав Миколайович підвів під
сумки успішного та продуктивного ро
ку, наголосив на основних здобутках і
перемогах та, як голова госпітальної
ради Східного госпітального округу, за
уважив, що в 2017 році важливим ета
пом у плані вдосконалення надання
вторинної медичної допомоги населен
ню було створення госпітальних округів
задля забезпечення доступу громадян
до якісної медичної допомоги та впо
рядкування мережі медичних закладів
вторинної ланки.
Професор Ждан В.М. презентував
присутнім документальнопубліцистич
не видання «Одкровення», присвячене
95річчю академії, де йдеться про
славну історію вишу, про благородну
професію і безмежну любов до неї, про
людей, що обрали своєю місією слу
жити Її Величності – Медицині. Також
ректор академії привітав усіх співробіт
ників з прийдешніми святами – Новим
роком та Різдвом Христовим, побажав
успіхів, нових здобутків, перспектив і
міцного здоров’я.
Разом із проректором з наукової ро
боти професором Кайдашевим І.П. за

вагомий особистий внесок у розвиток
Вітчизняної медичної науки, багаторіч
ну сумлінну працю, високий професіо
налізм, значний внесок у підготовку ква
ліфікованих медичних кадрів урочисто
вручили почесні нагороди нашим нев
томним працівникам.
Грамотою Верховної Ради України за
заслуги перед Українським народом
був відзначений Ткаченко Павло Івано
вич – д.мед.н., професор, Заслужений
лікар України, завідувач кафедри дитя
чої хірургічної стоматології з пропедев
тикою хірургічної стоматології.
Почесною Грамотою Полтавської
облдержадміністрації за багаторічну
сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у розвиток охорони здоров’я,
високий професіоналізм та з нагоди 20
річчя з дня заснування кафедри сімей
ної медицини нагороджено Шилкіну
Людмилу Миколаївну – заступника ди
ректора навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти, к.мед.н., доцен
та кафедри сімейної медицини і терапії.
«Відзнаку ректора» за вагомий осо
бистий внесок у розвиток Вітчизняної
медичної науки, підготовку науковопе
дагогічних кадрів отримали: Саричев
Леонід Петрович – д.мед.н., професор,
завідувач кафедри урології з судовою
медициною; Смаглюк Любов Вікентіїв
на – д.мед.н., професор, завідувачка
кафедри ортодонтії; Баштан Володи
мир Петрович – д.мед.н., професор,

завідувач кафедри онкології та радіо
логії з радіаційною медициною.
За встановленою традицією відбуло
ся урочисте привітання працівників,
яким у 2017 році присуджено науковий
ступінь та присвоєно вчене звання.
Отримали Диплом Доктора наук та
почесно одягнули мантії Тарасенко
Костянтин Володимирович та Лисенко
Руслан Борисович.
Атестатами Доцентів були нагород
жені: Коленко Ірина Олексіївна та По
пович Іван Юрійович.
Дипломи кандидатів наук отримали:
Мороховець Галина Юріївна, Воронко
ва Ганна Володимирівна, Козакевич
Олена Борисівна, Павленкова Оксана
Сергіївна, Сербін Сергій Іванович,
Страшко Євгеній Юрійович, Ляховська
Анастасія Віталіївна, Вітко Юлія Мико
лаївна, Сизова Людмила Михайлівна,
Рябушко Наталія Олексіївна, Коробей
нікова Юлія Леонідівна, Давиденко Ва
дим Юрійович, Коробка Оксана Вікто
рівна, Стебловський Дмитро Валерійо
вич, Іващенко Дмитро Іванович, Шата
лін Борис Олегович, Петришин Олек
сандр Володимирович, Рябушко Олена
Борисівна.
З актовою промовою «Традиції та но
вації сучасної неврології» виступила ке
рівник наукової школи, завідувач ка
федри нервових хвороб з нейрохірургі
єю та медичною генетикою, професор
Литвиненко Наталія Володимирівна.
З доповіддю про науковопрактичну
діяльність працівників Вищого держав
ного навчального закладу «Українська
медична стоматологічна академія» у
2017 році виступив проректор з науко
вої роботи професор Кайдашев Ігор
Петрович, який розповів про наукові
здобутки академії; підготовку наукових
кадрів; міжнародну та патентноліцен
зійну діяльність, роботу спеціалізованої
вченої ради, наочно продемонстрував
рейтингову оцінку науковопедагогіч
них працівників за результатами науко
вої діяльності, а також представив Кон
цепцію розвитку наукових досліджень у
ВДНЗУ «УМСА».
Також на Вченій раді було затвердже
но: звіт науководослідних робіт ка
федр у 2017 році, план науководослід
них робіт на 2018 рік, план підготовки
науковопедагогічних кадрів на 2018
рік, рейтингові оцінки результатів науко
вопрактичної діяльності завідувача та
професора кафедри за 2017 рік.
С.П. Безноса.
Бібліотекар І категорії.

ГЕРОЇЗМ УЧАСНИКІВ АТО —
ЗАПОРУКА ПАТРІОТИЗМУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Згідно Плану виховної роботи ака'
демії, в контексті «Стратегії на'
ціонально'патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016'2020 роки»,
затвердженої Указом Президента
України №580/2015 від 13 жовтня
2015 року, «Концепції національного
виховання студентської молоді»
МОН України, 9 січня 2018 року в
оновленому Музеї історії ВДНЗУ
«УМСА» відбулася урочиста зустріч
викладачів, співробітників, студен'
тів та волонтерів загону «Єдність»
нашої академії з вищим офіцерським
складом 16'го окремого механізова'
ного батальйону командної роти, в
тому числі зі співробітником нашої
академії, головою Ради ветеранів,
майором запасу Лебедєвим Віктором
Альбертовичем.
Від імені ректора академії профе
сора В.М. Ждана щиро привітала та
подякувала мужнім захисникам за
їх відвагу та героїзм, що стали
прикладом для нашої молоді, прак
тичний психолог Центру управлін
ня освітньовиховною та гумані
тарною роботою з молоддю Т.М.
Климач.
Офіцери, які завітали на захід, де
тально розповіли про нагальні
проблеми сьогодення української
армії, зупинилися на необхідності
проведення національнопатріо
тичної та виховної роботи серед
студентської молоді в контексті
військових дій, обговорили специ
фіку роботи та роль медика на вій
ні, наголосили на гострій необхід
ності кваліфікованої медичної до
помоги на передовій, важливості
оволодіння додатковими знаннями
та навичками для надання допомо

ги в умовах війни та подальшій фі
зичній і психологічній реабілітації
бійців.
Також воїни ознайомилися з екс
понатами і в урочистій атмосфері
передали до музею особисті речі та
атрибутику.
У контексті заходу був проведе
ний круглий стіл «Героїзм учасни

ків АТО – запорука патріотизму
студентської молоді», де учасники
обговорили перспективний план
заходів в академії з воїнами АТО,
питання виховання молоді на осо
бистому прикладі героївзахисни
ків та участь студентського активу
академії у військовопатріотичних
заходах області та міста.
Єлизавета Золотарьова.

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ХВОРИМ ДІТЯМ
Новорічноріздвяні свята
– час, сповнений добра і
милосердя, людяності і
взаємопідтримки. Дару
вання подарунків, надання
іншої благодійної допомо
ги стало вже доброю тра
дицією для викладачів та
студентів медичного фа
культету № 1.
Саме на початку січня ак
тивно долучилася до благо
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дійного руху кафедра пато
логічної анатомії з секцій
ним курсом. На зібрані
власними силами кошти
викладачі закупили та ра
зом зі студентамиволонте
рами загону «Єдність» пе
редали онкогематологічно
му відділенню Дитячої місь
кої клінічної лікарні ліки та
медичне обладнання.

Трибуна лікаря

ОНОВЛЕНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВДНЗУ «УМСА»
ГОСТИННО ВІДЧИНИВ ДВЕРІ ДЛЯ СВОЇХ ГОСТЕЙ
29 грудня 2017 року відбуло'
ся відкриття оновленого Му'
зею історії Вищого держав'
ного навчального закладу Ук'
раїни «Українська медична
стоматологічна академія».
На заході були присутні ректор
академії професор Вячеслав Микола
йович Ждан, адміністрація та співро
бітники вишу, а також вельмиша
новні гості: директор Департаменту
охорони здоров’я Полтавської обл
держадміністрації Віктор Петрович
Лисак, заступник голови Полтав
ської облдержадміністрації Олег Єв
генович Пругло, заступник голови об
ласної ради Анатолій Михайлович
Ханко, заступник голови громад
ської організації «Сім’ї загиблих
учасників бойових дій Полтавщини»
Наталія Василівна Чепіга.
Вячеслав Миколайович привітав
усіх у стінах нашої академії та разом
із гостями урочисто розрізав стрічку
і запросив до оновленого сучасного
музею.
Завідувачка музею Канцедал Ната
лія Петрівна провела захоплюючу
екскурсію, присутні мали змогу ог
лянути експозицію і детально озна
йомитися з представленими експо
натами та історією нашої академії.
Вагому роль у представлених екс
понатах займає стенд «Медики в
АТО», який є наочним прикладом
героїзму та гідності української нації
і виховує щирий патріотизм у нашої
молоді.
На заході Пам’ятною медаллю за
оборону м. Авдіївки було нагородже
но воїнівгероїв – нашого співробіт
ника майора Лебедєва Віктора Аль'
бертовича; посмертно – старшого
лейтенанта Ярешка Андрія Григорови'
ча, яку отримала дружина загиблого;
посмертно – старшого солдата Не'

АНОНС
Шановні колеги!
Наукове товариство студентів
ВДНЗУ «УМСА» запрошує Вас взяти
участь у 74тій Всеукраїнській сту
дентській науковій конференції
«Medical student’s conference in Pol
tava» (MEDSCOP 2018), яка відбу
деться 29.0330.03.2018 рр.
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теса Романа Валентиновича, яку от
римали батьки загиблого.
Віктор Альбертович передав до му
зею гранатомет та зачитав вірш,
присвячений військовим лікарям.
Без збереження спадщини мину
лого не може бути майбутнього. На
благодатній Полтавській землі, оспі
ваній поетами, змальованій худож
никами, виросло не одне покоління
славетних медиків. Музей історії
академії вперше було відкрито у 1987
році, але створювався довгі роки.
Майже рік він був на реставрації та
відновленні. І от нарешті відбулося

його друге святкове почесне від
криття.
Оновлений музей історії склада
ється з таких експозицій: скіфський
період, народна медицина, губерн
ський період, друга світова війна,
повоєнні роки, незалежність, наші
медики в АТО та сучасні роки.
Саме з музею починають свій шлях
до майбутньої професії першокур
сники. Саме в ньому відбувається
зустріч випускників, саме до фондів
музею передають свої реліквії дос
відчені лікарі.

Основні секції конференції: Клініч
на медицина №1 (терапевтичні дис
ципліни), Клінічна медицина №2 (пе
діатрія, акушерство та гінекологія),
Клінічна медицина №3 (нервові хво
роби, психіатрія та наркологія, про
педевтика внутрішньої медицини),
Клінічна медицина №4 (хірургічні
дисципліни), Стоматологія №1 (те
рапевтичні дисципліни), Стоматоло

гія №2 (хірургічні дисципліни), Сто
матологія №3 (ортопедична стома
тологія, ортодонтія), Експеримен
тальна медицина, Морфологія, Гро
мадське здоров’я та профілактична
медицина, Гуманітарні дисципліни.
Матеріали конференції будуть пе
ревірені за системою Антиплагіат.
Реєстрація
за
посиланням:
http://sntumsa.pl.ua/regconference

Єлизавета Золотарьова.
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ТИЖДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАВА ДЛЯ ЛІКАРІВСТОМАТОЛОГІВ
Згідно розпорядження Кабінету Мі
ністрів України від 23 серпня 2017 року
№ 579р. та плану заходів з проведення
813 грудня 2017 року Всеукраїнського
тижня права, 8го грудня на кафедрі
післядипломної освіти лікарівстома
тологів ВДНЗУ «УМСА» відбулася тема
тична лекція, що стосувалася прав у
сфері медицини, зокрема, медичної
документації.
На запрошення завідувача кафедри,
професора Скрипникова Петра Мико
лайовича, доповідь підготував один із
кращих учнів Полтавського юридичного
інституту ім. Я. Мудрого – Кравець Ар
тем, студент магістратури 5 курсу, фа
культету «Правове забезпечення медич
ної та фармацевтичної діяльності».
З огляду на доступність подання спе
цифічної юридичної інформації та юри
дичну силу медичної документації, вва
жаємо за доцільне навести основні те
зи доповіді.
Медична документація – система до
кументів встановленої форми, призна
чених для записів даних, необхідних для
правильної організації медичного обс
луговування населення, діяльності ме
дичних установ та вивчення стану здо
ров’я населення. Основні вимоги, що
пред’являються до медичної докумен
тації: достовірність, медична грамот
ність, чіткість, повнота і своєчасність за
писів. Вона поділяється на облікову і
звітну.
Облікові документи називаються до
кументами індивідуального обліку – ме
дична карта хворого, історія хвороби,
щоденний облік роботи лікарястома
толога.
В стоматологічній поліклініці, відділен
ні, або кабінеті на хворого заводять од
ну медичну карту стоматологічного хво
рого. Як юридичний документ, вона збе
рігається в реєстратурі протягом 5 ро
ків, після чого передається в архів.
Отже, зроблені у ній записи разом із
інформованою згодою, яка є розділом
карти, забезпечують доказову базу від
повідності діагностики і лікування у спір
них питаннях.
Але для кого ще слугує інформація у
картці? Обов’язок надати пацієнту ме
дичну документацію визначений на за
конодавчому рівні, хоч і має відповідні
обмеження.
У ст. 39 Закону України «Основи зако
нодавства України про охорону здо
ров’я» зазначено, що пацієнт, який до
сяг повноліття, має право на отримання
достовірної і повної інформації про стан
свого здоров’я, на ознайомлення з від
повідними медичними документами, що
стосуються його здоров’я. Медичний
працівник зобов’язаний надати пацієн
тові в доступній формі інформацію про
стан його здоров’я, мету проведення
запропонованих досліджень і лікуваль

них заходів, прогноз можливого розвит
ку захворювання, наявність ризику для
життя і здоров’я.
Обов’язок ведення медичної доку
ментації встановлюються ліцензійними
умовами провадження господарської
діяльності з медичної практики (тобто
закладом), а саме у ст. 13 йдеться про
те, що ліцензіат (тобто заклад) зо
бов’язаний: вести обліковозвітні ста
тистичні форми у сфері охорони здо
ров’я відповідно до заявлених спеціаль
ностей та подавати статистичні звіти в
установлені строки до органів держав
ної статистики, дотримуватися вимог до
ведення форм первинної облікової до
кументації, дотримуватися порядку ви
дачі документів, що засвідчують тимча
сову
непрацездатність
громадян.
Обов'язок ведення медичної докумен
тації не залежить від форми власності та
відомчого
підпорядкування.
Такий
обов’язок закріплений і локальними ак
тами в закладі: керівник може видавати
накази або затверджувати інструкції й
розпорядження, за невиконання яких лі
карстоматолог може бути притягнений
до дисциплінарної відповідальності.
Отже, посадова інструкція лікаря
стоматолога вимагає ведення відповід
ної документації; її порушення призведе
до дисциплінарної відповідальності у
формі догани, а систематичне пору
шення потягне за собою звільнення.
Дуже важливою для будьякого закла
ду охорони здоров’я є акредитація. Цей
процес зокрема вимагає звіту закладу
про лікарську діяльність, який склада
ється на основі звітності лікарів про ви
конану роботу (лікарістоматологи не є
виключенням). Тобто, згідно Постанови
КМУ від 15 липня 1997 р. № 765, вимага
ється «звіт закладу про лікувальну робо
ту та/або фармацевтичну діяльність,
проведену за останні три роки, а у разі
першої акредитації – за останні два ро
ки (за формою, затвердженою МОЗ Ук
раїни, відповідно до типу закладу)».
Відповідно до законодавства, пацієн
там надаються стоматологічні послуги,
а тому стоматологи мають бути обізнані
і про Закон України «Про захист спожи
вачів»:
«п.3. У разі виявлення недоліків у вико
наній роботі (наданій послузі) спожи
вач має право на свій вибір вимагати:
1) безоплатного усунення недоліків у
виконаній роботі (наданій послузі) у ро
зумний строк;
2) відповідного зменшення ціни вико
наної роботи (наданої послуги);
3) безоплатного виготовлення іншої
речі з такого ж матеріалу і такої ж якос
ті чи повторного виконання роботи;
4) відшкодування завданих йому збит
ків з усуненням недоліків виконаної ро
боти (наданої послуги) своїми силами
чи із залученням третьої особи;
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5) реалізації інших прав, що передба
чені чинним законодавством на день ук
ладення відповідного договору.
Зазначені вимоги підлягають задово
ленню у разі виявлення недоліків під час
приймання виконаної роботи (наданої
послуги) або під час її виконання (на
дання), а в разі неможливості виявлення
недоліків під час приймання виконаної
роботи (наданої послуги) – протягом га
рантійного чи іншого строку, встановле
ного договором, чи протягом двох років
з дня прийняття виконаної роботи (на
даної послуги) у разі відсутності гаран
тійного чи іншого строку, встановленого
законодавством або договором.
4. За наявності у роботі (послузі) істот
них недоліків споживач має право ви
магати розірвання договору та відшко
дування збитків».
Тож, яка доказова база у спірних пи
таннях? Це є медична документація:
щоб уникнути численних проблем у суді
та поза судовим врегулюванням спору,
лікарямстоматологам слід вести ме
дичну документацію і використовувати її
як доказ, для відстоювання своїх інтере
сів та своєї позиції.
Стосовно кримінальної відповідаль
ності, яка настає, відповідно до Статті
140. «Неналежне виконання професій
них обов’язків медичним або фарма
цевтичним працівником», при «1. Неви
конанні чи неналежному виконанні ме
дичним, або фармацевтичним праців
ником своїх професійних обов’язків
внаслідок недбалого чи несумлінного
до них ставлення, якщо це спричинило
тяжкі наслідки для хворого...».
Йдеться знову про медичну докумен
тацію! Письмові докази у кримінальному
праві є надзвичайно важливими, і тому
під час кримінального провадження ви
користовують медичну документацію,
яка має безпосереднє відношення до
лікаря та його роботи. Призначене ліку
вання, усі дії, які були проведені з пацієн
тами, повинні бути відповідним чином ві
дображені у документах.
І ще один приклад карної відповідаль
ності: Стаття 358. «Підроблення доку
ментів, печаток, штампів та бланків, збут
чи використання підроблених докумен
тів, печаток, штампів» передбачає пока
рання у вигляді штрафу у розмірі 70 нео
податкованих мінімумів.
Таким чином, ведення медичної доку
ментації надзвичайно важливе для ліка
рястоматолога і дозволяє захиститись
від претензій, скарг та судових позовів.
Артем Кравець,
студент магістратури Полтавського
юридичного інституту ім. Ярослава Мудрого.
В.І. Шинкевич,
відповідальна за виховну роботу на кафедрі
післядипломної освіти лікарів)стоматологів.
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