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НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ

18 квітня 2018 року відбулося тра#
диційне засідання вченої ради Вищого
державного навчального закладу Ук#
раїни «Українська медична стомато#
логічна академія».
На початку засідання ректор ака
демії професор Ждан Вячеслав Ми

колайович за багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм
щиро подякував професору кафедри
післядипломної освіти лікарівсто
матологів Скрипніковій Таїсі Петрів
ні, яка довготривало очолювала ап

робаційну раду №2 – Стоматологія.
На цю посаду було обрано зав. ка
федри пропедевтики терапевтичної
стоматології професора Ткаченко
Ірину Михайлівну.
Першим питанням на вченій раді
був заслуханий ґрунтовний звіт заві
дувача кафедри загальної хірургії з
доглядом за хворими проф. Лігонен
ка О.В. про виконання умов Кон
тракту на посаді за 5 років.
Наступним про виконання умов
Контракту на посаді за 5 років зміс
товно прозвітував завідувач кафедри
патологічної анатомії з секційним
курсом професор Старченко І.І.
Також на вченій раді було пред
ставлено навчальні видання співро
бітників академії для отримання
грифу вченої ради ВДНЗУ «Україн
ська медична стоматологічна акаде
мія» та розглянуто ряд важливих
питань.

«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА–2018»
Вітаємо всі колективи та сольних виконавців відділу культурно#
освітньої діяльності ВДНЗУ «УМСА», які 18 квітня 2018 року ус#
пішно звітувались у ході обласного міжвузівського мистецького фес#
тивалю «Студентська весна – 2018»!
Ансамбль танцю «Юність» (ке
рівник Олена Матюніна), вокаль
ний ансамбль «Мальви» (керівник
Людмила Сидоренко), духовий ор
кестр (керівник Дмитро Лузанов
ський) та хор співробітників ака
демії «Криниця» (керівник Оксана
Дронова) підтвердили своє звання
«народний аматорський колек
тив».
Цікава програма, нові яскраві та
колоритні костюми, високий ви
конавський рівень та різножанро
вість приємно вразили вельмиша
новне журі, у складі якого були
провідні спеціалісти Департаменту
освіти, Управління культури Пол

тавської облдержадміністрації і об
ласного Центру народної творчості
та культурноосвітньої роботи.
Молодці! Тільки вперед! До нових
вершин!

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА
П’ятий рік поспіль на базі ВДНЗУ «УМСА» проводиться ІІ
тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальнос
ті «Стоматологія». У цьому навчальному році, 29 – 30 берез
ня, 83 кращих з кращих студентівстаршокурсників стома
тологічних факультетів із різних куточків України в черговий
раз прибули до Полтави, щоб позмагатися між собою, про
демонструвати свої знання і вміння, вдосконалити їх та пе
рейняти корисний досвід у своїх колег.
Академія вітала студентів із Києва, Дніпра, Ужгорода,
Одеси, Сум, Харкова, Львова, ІваноФранківська, Тернопо
ля, Вінниці, Чернівців, Запоріжжя та Луганська.
Нашу академію представляли кращі студенти: Хижняк
В.В., Сейдалієв С.М., Павловська Х.І., Скрипник М.І., Парген
танян М.С. та Черненко А.М.
Змагання відбувалося протягом 2х днів. Спочатку прохо
див письмовий тур, що передбачав відбір 8ми найкращих,
а потім усний, де розгорілася справжня, напружена бо
ротьба юних інтелектуалів.
ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади відкрив в.о.
першого проректора академії Дворник Валентин Микола!
йович. Він привітав гостей та учасників олімпіади, зазначив
ши, що тут зібралися кращі з кращих, еліта нашої країни, ті,
хто не побоявся приїхати на таке масштабне змагання, щоб
показати себе. Також Валентин Миколайович подякував
вельмишановним членам журі й усім, хто завітав до нашої
академії, наголосивши, що головне – у повному обсязі пока
зати свої знання і побажав перемоги фіналістам.
Перед початком 2го етапу олімпіади голова журі – завіду
вач кафедри хірургічної стоматології та щелепнолицевої хі
рургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови
та шиї Аветіков Давид Соломонович поділився своїми вра
женнями від 1го туру, відмітивши наполегливість і серйозний
підхід до написання своїх робіт учасниками. Він оголосив
досить високі й гарні результати, які продемонстрували
учасники, що свідчить про високу підготовку студентів.
Восьмеро фіналістів шляхом жеребкування отримали по 4
теоретичних і 4 практичних питання із чотирьох стоматологіч
них дисциплін. Учасники не без зусиль відповідали на цікаві
професійні питання, на повну демонструючи набуті знання.
Звісно, у кожного було присутнє і хвилювання, але впорати
ся з ним допомогла доброзичлива атмосфера, створена вик
ладачами і студентами, які щиро вболівали та підтримували
усіх учасників. Після кожної відповіді члени журі з відповідної
дисципліни робили оцінку та виставляли від 1 до 10 балів.

До складу висококваліфікованого журі увійшли фахівці од
нопрофільних кафедр стоматологічного факультету нашої
академії та високоповажні гості – викладачі з інших ВНЗ Ук
раїни: проф. Ткаченко І.М. (м. Полтава), проф. Ніколішин А.К.
(м. Полтава), д.мед.н., доц. Лахтін Ю.В. (м. Суми), проф. Тка
ченко П.І. (м. Полтава), проф. Пюрик В.П. (м. ІваноФран
ківськ), проф. Нагірний Я.П. (м. Тернопіль), проф. Силенко
Ю.І. (м. Полтава), проф. Янішин І.В. (м. Харків), д.мед.н., доц.
Возний О.В. (м. Запоріжжя), проф. Смаглюк Л.В. (м. Полта
ва), проф. Каськова Л.Ф. (м. Полтава) та проф. Яковенко
Л.М. (м. Київ).
За результатами 2х турів олімпіади, після блискучого вис
тупу, І місце виборов Скрипник Максим (ВДНЗУ «УМСА»). ІІ
місце поділили Хижняк Віра (ВДНЗУ «УМСА»), Крупич Марія
(НМУ ім. О.О. Богомольця) та Бобро Владислав (ХНМУ). ІІІ
місце посіли одразу четверо учасників: Вінтоняк Роман
(ІФНМУ), Батіг Ірина (БДМУ), Ремезюк Ілона (ТДМУ) та Рома
нов Георгій (ОНМУ). Усі олімпійці отримали сертифікати
учасника олімпіади, а переможці – дипломи та призи від на
шої академії.
Наприкінці заходу декан стоматологічного факультету Си!
дорова Алла Іванівна подякувала учасникам за натхнення і
небайдужість до навчання, усім командам, що знайшли
час, можливість та бажання ці 2 дні провести у нашому чудо
вому стоматологічному колі.
Бажаємо нашим молодим розумним та талановитим ін
телектуалам не зупинятися на досягнутому, нових звер
шень та подальших перемог!

Деканат стомалогічного факультету.

«ПИТАННЯ КОМОРБІДНОСТІ У РЕВМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»
ОБЛАСНА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
У ВДНЗУ «УМСА» відбулась обласна
науковопрактична конференція, ор
ганізована Навчальнонауковим інсти
тутом післядипломної освіти та ка
федрою сімейної медицини і терапії
«Питання коморбідності у ревматоло
гічних хворих в практиці сімейного лі
каря», приурочена до 25річчя від
створення факультету післядипломної
освіти ВДНЗУ «УМСА».
У роботі конференції взяли участь
представники Департаменту охорони
здоров’я Полтавської ОДА, науково
педагогічні працівники академії, прак
тикуючі лікарі, курсанти, лікаріінтерни
та студенти. З вітальним словом висту
пила зав. кафедри сімейної медицини і
терапії доцент М.Ю. Бабаніна, наголо
сивши на складностях надання допо
моги пацієнтам з поєднаними захво
рюваннями.

2 сторінка

В рамках конференції обговорюва
лись сучасні аспекти, присвячені ліку
ванню НПЗСіндукованих гастропатій
при ревматичних захворюваннях (доц.
Бабаніна М.Ю.), артеріальної гіпертен
зії при цукровому діабеті (доц. Кітура
Є.М.), остеоартриту (доц. Іваницький
І.В., доц. Пелипенко О.В.), суглобового
синдрому при захворюваннях органів

травлення (асист. Кир’ян О.А.), про
лежнів (доц. Іваницький І.В.) та мистец
тва використання хондропротекторів
(доц. Капустянська А.А.).
Учасники конференції отримали ко
рисні знання для реалізації їх в клінічній
практиці та взяли активну участь в обго
воренні суперечливих питань.

Трибуна лікаря

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»
НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
22 березня 2018 року на
базі ВДНЗУ «УМСА» відбула
ся науковопрактична кон
ференція з міжнародною
участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАН
НЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІ
ТИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ».
Зі словами вітання до гос
тей і учасників конференції
від імені ректора академії
професора Ждана Вячесла!
ва Миколайовича та адмініс
трації ВДНЗУ «УМСА» звер
нувся в.о. першого прорек
тора з науковопедагогічної
роботи професор Дворник
Валентин Миколайович, по
бажавши плідної роботи.
Першою, від колективу ав
торів проф. Ждана В.М.,
проф.
Бобирьова
В.М.,
проф. Дворника В.М., проф.
Білаша С.М., доц. Бєляєвої
О.М., з ґрунтовною доповід
дю «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОСВІТ
НЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВДНЗУ
«УМСА» ЗА 20132017 рр.»
виступила доцент О.М. Бєля!
єва. Олена Миколаївна дос
конало ознайомила присут
ніх із проблемами та недолі
ками внутрішнього і зовніш
нього оцінювання якості ви
щої освіти (ЯВО), базовими
принципами
управління
нею, характеристиками та
еволюцією методів управ
ління ЯВО, способами пок
ращення якості вищої освіти,
методикою визначення рей
тингів університетів, а також
наочно продемонструвала
національний рейтинговий
показник академії у «Топ200
Україна» та динаміку його
покращення за останні
роки.

Від колективу авторів –
викл. Сизоненко Н.В., викл.
Куценко Н.П., викл. Андрей!
ко С.С. була представлена
цікава інформативна допо
відь «ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТО
ВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ У ВИКЛАДАННІ ХІ
МІЧНИХ ДИСЦИПЛІН». Викла
дачметодист С.С. Андрей!
ко ознайомила слухачів із
важливістю та актуальністю
даної теми, перевагами та
недоліками тестового кон
тролю, його ефективністю та
головними функціями; су
часними вимогами до тесто
вих завдань, зразками та
специфікою їх розробки.
Із пізнавальною доповід
дю «УПРОВАДЖЕННЯ СИМУ
ЛЯЦІЙНИХ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧ
НИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА
ДІВ», розробленою у спів
праці з ас. Кіндій В.Д., проф.
Дворником В.М., ас. Мар!
ченко К.В., ас. Шеметовим

О.С., ас. Петренко Р.В., вис
тупив асистент К.В. Марчен!
ко, який представив головні
завдання симуляційної осві
ти, актуальність даного типу
навчання у сучасних умо
вах, переваги та недоліки
симуляційного
навчання,
класифікацію типів симуля
торів, які наразі використо
вуються в медичній освіті, на
голосив на пріоритеті симу
ляційних тренінгів, а також
ефективності поєднання усіх
типів навчання для якнай
кращого
функціонування
системи вищої освіти.
Наступною, від колективу
авторів проф. Шепітька В.І.,
доц. Якушко О.С., доц. Ли!
саченко О.Д., проф. Єро!
шенко Г.А., викл. Єрьоміної
Н.Ф., викл. Борути Н.В., на те
му «ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛО
ГІЙ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ,
ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ»
змістовно доповіла доцент

О.С. Якушко. Було розкрито
основні переваги інформа
ційних технологій, представ
лено приклади використан
ня сучасних інформаційних
технологій на кафедрі, пози
тивні результати їх впровад
ження та перспективи по
дальших досліджень.
Також на конференції бу
ло заслухано 4 виступи:
«ЯКІСТЬ МОВНОЇ ПІДГО
ТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМА
ДЯН ДО ВСТУПУ У ВНЗ УКРАЇ
НИ: СТАНДАРТИ, РЕАЛІЇ, ПЕР
СПЕКТИВИ» – викл. Богиня
Л.В., викл. Криворучко Т.Д.;
«НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІ
ТИ СТУДЕНТІВ АНГЛОМОВНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ» – проф.
Скрипніков А.М., доц. Рудь
В.О., доц. Телюков О.С.;
«ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛА
ДАННЯ ВІЙСЬКОВОСПЕЦІ
АЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙ
НИМ ЛІКАРЯМ» – ас. Кате!
ренчук О.І.;
«РОЛЬ НАУКОМЕТРИЧНИХ
РЕСУРСІВ У РОЗВИТКУ ІН
ФОРМАЦІЙНОКОМУНІКА
ЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУ
ВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІ
ЛОСОФІЇ» – викл. Морохо!
вець Г.Ю., доц. Лиса!
нець Ю.В.
Загалом на конференції
було представлено 4 допові
ді та заслухано 4 виступи на
актуальні теми щодо питань
контролю якості освіти у ви
щих медичних навчальних
закладах.
Конференція пройшла ус
пішно, викликала жвавий ін
терес та обговорення ауди
торії, збагатила присутніх но
вими корисними знаннями.
Єлизавета Золотарьова.

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!
1517 березня 2018 року в Київському Палаці дітей та юнацтва
відбулась головна подія освітньої галузі України – Дев’ята міжна
родна виставка «Сучасні заклади освіти».
Участь в даних заходах взяла ВДНЗУ «Українська медична сто
матологічна академія».
За результатами проведених рейтингових виставкових конкурсів
академія здобула:
 ГранПрі «Лідер вищої освіти Ук
раїни»;
 Золоту медаль в номінації «Упро
вадження інновацій у педагогічний
процес для підвищення якості знань
випускників»;
 Диплом за презентацію досягнень
і інноваційних пошуків у реформуван
ні національної сфери освіти та науки;
 Сертифікат якості наукових публі
кацій.
Вітаємо з перемогою!
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«MEDICAL STUDENT’S CONFERENCE IN POLTAVA»
74а Всеукраїнська студентська наукова конференція
У стінах ВДНЗУ «УМСА» було проведе
но 74у Всеукраїнську студентську нау
кову конференцію «Medical Student’s
Conference in Poltava» (MEDSCOP2018).
На конференцію було подано 222 ро!
боти, з них усних доповідей – 155. Учас
ників з інших міст – 9. Організовано 10
секцій, у тому числі 4 підсекції. Робіт, по
вернених на доопрацювання – 24%. Не
прийнято з різних причин – 31.
Кафедри за кількістю поданих робіт:
каф. іноземних мов з латинською мовою
та медичною термінологією – 25; каф. фі
лософії і суспільних наук – 13; каф. хірур
гічної стоматології та щелепнолицевої хі
рургії з пластичною та реконструктивною
хірургією голови та шиї – 12; каф. соціаль
ної медицини, організації та економіки
охорони здоров’я з біостатистикою – 12;
каф. експериментальної та клінічної фар
макології з клінічною імунологією та алер
гологією – 11; каф. українознавства та гу
манітарної підготовки – 11; каф. дитячої те
рапевтичної стоматології з профілакти

кою стоматологічних захворювань – 10.
5 найпопулярніших секцій: клінічна ме
дицина №1 – 23 роботи; експеримен
тальна медицина – 23; профілактична
медицина – 22; стоматологія №1 – 20;
стоматологія №2 – 20.
Куратори секцій відмітили високий рі
вень презентацій і дискусій, якісні та
перспективні наукові роботи студентів,
що викликають науковий і практичний ін
терес та щиро подякували за чудову ор
ганізацію конференції.
Переможцями всеукраїнської сту!
дентської наукової конференції стали:
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №1 (внутрішня
медицина, педіатрія, акушерство та гі
некологія): Скрипник Р.І., 6 к. мед. фту
№1; Агашков Є.О., 4 к. мед. фту №1;
Борзих Я.А., 5 к. мед. фту №1.
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №2 (нервові хво
роби, психіатрія та наркологія, пропе
девтика внутрішніх хвороб, інфекційні
хвороби з епідеміологією, фтизіатрія):
Коваль А.В., 5 к. мед. фту №1; Федорен

ко Т.В., 4 к. стомат. фту; Матяшова Л.М., 6
к. мед. фту №1; Касьян Ю.В., 6 к. мед. ф
ту №1; Лаврінець С.В., 4 к. мед. фту №1.
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №3 (хірургічні
дисципліни): Снітко Д.С., 2 к. мед. фту
№1; Довгопола К.К., ПНПУ ім. В.Г. Коро
ленка; Артеменко Р. Ю., 4 к. мед. фту №1.
СТОМАТОЛОГІЯ №1 (терапевтична
стоматологія): Литвин В.В., 3 к. стомат. ф
ту; Жуковська Д.Р., 5 к. стомат. фту; Бой
ківська О.Ю., 5 к. стомат. фту; Степан
ченко І.В., 4 к. стомат. фту.
СТОМАТОЛОГІЯ №2 (хірургічна стома
тологія): Скрипник М.І., 4 к. стомат. фту;
Васько М.Ю., 5 к. стомат. фту; Нетребов
ська О.В., 5 к. стомат. фту; Похилюк А.В.,
4 к. стомат. фту.
СТОМАТОЛОГІЯ №3 (ортопедична сто
матологія, ортодонтія): Пацкевіч Ю.С., 5
к. стомат. фту; Киричук Н.О., 3 к. стомат.
фту; Джумаєв В., 5 к. стомат. фту.
ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА: Бєляєв
І.С., 3 к. мед. фту №1; Перепелиця О.А.,
4 к. мед. фту №1; Марченко П.С., 5 к.
мед. фту №1; Булах А.В., 2 к. стомат. фту.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА: Рева
Р.О., 2 к. мед. фту №1; Скрипник М.І., 4 к.
стомат. фту; Перчик О.І., 3 к. мед. фту №1.
МОРФОЛОГІЯ: Аветіков Г.Д., 2 к. сто
мат. фту; Боровик Р.П., 5 к. мед. фту №1;
Шкодіна А.Д., 3 к. мед. фту №1.
ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ. ПІДСЕКЦІЯ
ІНОЗЕМНА МОВА: Бурлаков А.О., 2 к.
мед. фту №1. ПІДСЕКЦІЯ ЛАТИНСЬКА
МОВА: Фарбітник І.В., 3 курс стомат. фту.
ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЯ: Карпік З.І., 1 к.
мед. фту №1. ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВС
ТВА ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМ
НОЇ: Кочкарова М.К., 1 к. мед. фту №1.

Рада НТС.

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ ТА УКРАЇНІ»
ONLINE КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
У ВДНЗУ «УМСА» відбулася online
конференція з міжнародною участю
«Сучасні тенденції розвитку громад
ського здоров’я в Республіці Білорусь та
Україні».
З вітальним словом виступив ректор
академії професор Ждан Вячеслав Ми!
колайович, який тепло привітав учасни
ків конференції, а також наголосив, що
організація охорони здоров’я і в Білору
сі, і в Україні переживає низку реформ,
які мають велике значення для здоров’я
населення, доступності, ефективності та
поліпшення якості медичної допомоги.
Ректор академії відзначив надзвичайну
важливість професійних та наукових
зв’язків між нашими навчальними закла
дами і необхідність обміну знаннями та
досвідом, адже такий науковий обмін
буде сприяти подальшому розвитку га
лузі охорони здоров’я, громадського
здоров’я як в Україні, так і в Білорусі.
В роботі конференції взяли участь ор
ганізатори охорони здоров’я, керівники
лікувальних закладів міста і області, спів
робітники кафедр академії, лікарі прак
тичної охорони здоров’я, аспіранти, ліка
рікурсанти, лікаріінтерни та студенти.
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Із надзвичайно цікавими доповідями
виступили: директор Департаменту охо
рони здоров’я Полтавської ОДА, доцент,
к.мед.н. Лисак В.П.; професор кафедри
громадського здоров’я і охорони здо
ров’я БелМАПО Вальчук Е.А.; доцент ка
федри громадського здоров’я і охорони
здоров’я БелМАПО, к.мед.н. Романова
А.П.; провідний науковий співробітник
РНПЦ БелЦМТ Писарик В.М.; головний лі

кар Полтавської обласної клінічної лі
карні імені М.В. Скліфосовського Оксак
Г.А., в.о. заступника головного лікаря з
медичної частини Полтавської обласної
клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф.
Мальцева, к.мед.н. Шиндер В.В.

О.I. Краснова.
Викладач кафедри соціальної медицини,
організації та економіки охорони
здоров’я з біостатистикою.
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М А Й С Т Е Р –К Л А С З Л А П А Р О С К О П І Ч Н О Ї Х І Р У Р Г І Ї
31 березня 2018 року відбулася визначна подія для
хірургічної спільноти м. Полтави. На базі новос#
твореної кафедри хірургії № 4 ВДНЗУ «УМСА»
був проведений майстер#клас з лапароскопічної
хірургії.
Це стало можливим завдя
ки ініціативі зав. кафедри про
фесора Дудченка М.О., під
тримці адміністрації ВДНЗУ
«УМСА» в особі ректора ака
демії професора Ждана
В.М., проректора з науково
педагогічної та лікувальної
роботи Ксьонза І.В. та адмі
ністрації 3ї міської лікарні –
головного лікаря Рудича А.І.
Темою майстеркласу було
обрано лапароскопічне ліку
вання онкологічних захворю
вань черевної порожнини та
лапароскопічні операції при
доброякісних новоутворен
нях органів малого тазу.
У рамках заходу було про
ведено 3 оперативні втручан
ня на тематичних хворих:
 Пацієнтка з діагнозом: Са
ректосигсмоїдного відділу
товстого кишечника Т3N0M0,
супутнім Са верхнього полю
су лівої нирки та надлишком
маси тіла ІІІ ст. – була прове
дена лапароскопічна ліво
бічна геміколектомія з форму
ванням інтракорпорального
анастомозу кінець в кінець та
резекція лівої нирки.
– Пацієнтка з діагнозом:

Симптомна вузлова фібромі
ома матки 1415 тижнів. Ане
мія тяжкого ступеня – викона
на лапароскопічна тотальна
гістеректомія зі збереженням
яєчників.
– Пацієнтка з діагнозом:
Симптомна вузлова множин
на фіброміома матки 18 тиж
нів з субмукозним ростом та
народженням фіброматозно
го вузла – виконана лапарос

копічна тотальна гістеректо
мія зі збереженням яєчників.
Участь у майстер класі бра
ли: колектив кафедри хірургії
№ 4, які асистували професо
ру Дудченку на оперативних
втручаннях, були присутні та
кож лікаріхірурги та лікарігі
некологи з обласної, міських,
районної лікарень м. Полта
ви, співробітники кафедри гі
некології ВДНЗУ «УМСА», ін
терни з фаху «Хірургія», сту
дентигуртківці.
Для відвідувачів була органі
зована трансляція відеозоб
раження з операційної до
навчальної кімнати. Був при
сутній
soundмодератор
(асистент кафедри Іващенко

Д.М.), який надавав глядачам
інформацію щодо техніки і хо
ду операцій та забезпечував
відповіді на запитання до опе
раційної бригади.
За результатами проведено
го заходу можна стверджува
ти, що для спеціалістів був на
даний неоціненний досвід, а
усі пацієнти отримали повно
цінне лікування, яке буде спри
яти їх найшвидшому видужан
ню. У подальшому планується
проведення подібних май
стеркласів стосовно інших те
матичних патологій, які вивча
ють на кафедрі хірургії № 4.
М.О. Дудченко.
Завідувач кафедри хірургії № 4,
професор.

КЕЙСПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ
Для студентів 3го курсу медичного
факультету №1 був проведений кейс
практикум «Реабілітація учасників бо
йових дій: правда і вигадки, реальність
і міфи», підготовлений за участю Цен
тру управління освітньовиховною та
гуманітарною роботою з молоддю (ке
рівник проф. Похилько В.І.), кафедри
фізичного виховання та здоров’я, фізич
ної реабілітації, спортивної медицини
(зав. кафедри доц. Бойко Д.М.), ка
федри медицини катастроф та вій
ськової медицини (зав. кафедри доц.
Шепітько К.В.).
На заході були присутні шановні гості:
Шевченко Е.О. – заступник начальника
Полтавського військового шпиталю, під
полковник медичної служби, випускник
академії; Пономаренко Д.В. – голова
Полтавської обласної філії ВГО «Това
риство ветеранів АТО», випускник ме
дичного коледжу академії; Романенко
О.А. – голова Полтавської міської спілки
ветеранів війни в Афганістані; Кошлатий
А.М. – учасник АТО. Вони ділилися з май
бутніми лікарями власними спогадами і
реаліями війни, специфікою лікування і
реабілітації учасників бойових дій після
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демобілізації в сучасних умовах, ста
тистикою захворювань бійців після війни
та обговорювали гостру необхідність
проведення професійної комплексної
реабілітації учасників бойових дій.
Планове продовження циклу військо
вопатріотичних, інформаційнокомуні
кативних заходів академії «Лікарі без
кордонів: від сходу до заходу» та попу
ляризацію серед студентів професії вій
ськового медика підтвердив начальник
навчальної частини кафедри медицини
катастроф та військової медицини Ка!
лачинський В.Г.
Голова Ради ветеранів академії Лебе!
дєв В.А. розповів студентам про нову лі
карську спеціальність «лікар фізичної та
реабілітаційної медицини».
Доцент кафедри, лікар вищої кваліфі
каційної категорії за спеціальністю «лі
кувальна фізична культура» Страшко
Є.Ю. ознайомив студентів із сучасними
заходами і методами реабілітації учас
ників бойових дій з метою усунення не
гативних психологічних і фізичних нас
лідків, сприяння їх соціальній адаптації
до повсякденного життя, також презен
тував студентську наукову роботу «Ор!

ганізація комплексної реабілітації учас!
ників бойових дій – як фактор соціаліза!
ції», провів захоплюючий майстерклас
по демонстрації елементів комплексної
реабілітації на прикладі одного з учас
ників бойових дій і представив нову ори
гінальну методику реабілітації людини
як псхобіомеханічної структури.
Є.Ю. Страшко.
Доцент кафедри фізичного виховання
та здоров’я, фізичної реабілітації,
спортивної медицини.

сторінка 5

«БРЕЙНРИНГ З ПРОПЕДЕВТИКИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»
За традицією, кожен рік у ВДНЗУ
«УМСА» зі студентами академії про
водиться ділова гра – «Брейнринг»
серед кафедр стоматологічного фа
культету. У 2017 році кафедра дитя
чої хірургічної стоматології з пропе
девтикою хірургічної стоматології
отримала цю естафету від завідува
ча кафедри дитячої терапевтичної
стоматології з профілактикою сто
матологічних захворювань професо
ра Каськової Л.Ф.
В аудиторії №5 для студентів 3, 4
курсів стоматологічного факультету
та 5 курсу факультету підготовки іно
земних студентів співробітники ка
федри сумісно з членами СНГ кафед
ри провели «Брейн!ринг з пропедев!
тики хірургічної стоматології».
На початку брейнрингу слово було
надано завідувачу кафедри професо
ру Ткаченку Павлу Івановичу, який
запропонував вшанувати пам’ять пер
шого проректора ВДНЗУ «УМСА» про
фесора Віктора Миколайовича Боби!
рьова, який 9.03.2018 р. після тривалої
тяжкої хвороби пішов із життя. Студен
ти та викладачі академії вшанували
пам’ять першого проректора хвили
ною мовчання.
Результати команд у 3х конкурсах
ділової гри оцінювала лічильна комі
сія у складі: доц. Резвіної К.Ю., ас.
Швець А.І. та ас. Горбаченко О.Б., а
також студентів 4 та 3 курсів – Степа!
на Чуприни та Бусло Максима.
За відповідями учасників брейн
рингу спостерігало компетентне жу
рі: зав. кафедри дитячої хірургічної
стоматології з пропедевтикою хірур
гічної стоматології проф. Ткаченко П.І.,
декан факультету підготовки інозем
них студентів доц. Буря Л.В., зав. ка
федри хірургічної стоматології та ще
лепнолицевої хірургії з пластичною
та реконструктивною хірургією голо
ви та шиї проф. Аветіков Д.С., проф.
кафедри Рибалов О.В., заступник де
кана стоматологічного факультету
доц. Нечепаєва Л.В., голова Ради ве
теранів академії Лебедєв В.А., пред
ставник комісії по роботі з молоддю
при ППО академії, редактор РВВ Зо!
лотарьова Є.В., голова студентського
парламенту Соколова Даніїла.
У брейнрингу взяли участь 9 ко
манд: «Месники», «Видали мене пов
ністю», «Синдром Бріссо», «Ніжний
оскал», «Харизма», «Альвеола», «Тріа
да», «Chorda tympani», «Carpe Diem».
Склад команд був таким: «Видали
мене повністю» – Литвин Владислав,
Кондрух Наталія, Аня Русанова; «Ніж!
ний оскал» – Максим Кравченко, Ан
на Гаркун, Гончаренко Оксана; «Ха!
ризма» – Дехтярьова Дарина, Лисиця
Костянтин, Кісєльова Анастасія;
«Альвеола» – Білоусова Богдана, Чу
бар Діна, Ткаченко Вікторія; «Тріада» –
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Єщенко В’ячеслав, Полянська Анна,
Сушич Ольга; «Chorda tympani» – Ни
чипорчук Ваня, Гончаренко Дарья, Га
лич Павло; «Синдром Бріссо» – Фар
бітник Інна, Загоранська Надія, Міщє
рякова Єлизавета; «CarpeDiem» –
Джумаєв Вепа, Кадиров Нуретдін,
Скрипник Максим; «Месники» – Даві
тян Давид, Шевчук Ангеліна, Шевчен
ко Даша.
Переможцем брейнрингу з пропе
девтики хірургічної стоматології у
2018 р. стала команда «Месники»
(капітан Давітян Давид). Друге місце
у діловій грі виборола команда «Ви
дали мене повністю» (капітан Литвин
Владислав). Третє місце у запеклій
боротьбі зайняла команда «Син
дром Бріссо» (капітан Загоранська
Надія).
Члени журі та викладачі кафедри:
завуч – ас. Доброскок В.О. та доцен
ти: Дубровіна О.В., Панькевич А.І., Бі
локонь С.О., Лохматова Н.М., Резвіна
К.Ю., Доленко О.Б., Гоголь А.М., Коліс
ник І.А., а також асистенти Швець А.І.
та Горбаченко О.Б. нагородили пере
можців та учасників брейнрингу дип!
ломами та навчальними посібника!
ми, виданими на кафедрі.
Дипломи за організацію брейн!
рингу отримали студенти медичного
факультету №1: Безкоровайна А.О.,
Тарасенко А.К., Бутиріна І.Д. та сту
денти стоматологічного факультету:
Бусло М.С., Моторний Р.В., Дахно
В.С., Аладочкін А.П., Звірянський В.М.,
Щербина Д.С., Дондик Д.В., Закор
чменна Т.І.
Дипломами за участь в організації
брейн!рингу також нагородили веду!
чих: голову комісії по роботі з молод
дю при ППО академії Драбовського
В.С., студентку 2 курсу медичного фа
культету №1 Бусло Я.А., студентку 3
курсу медичного факультету №1 Дуб
ровіну Е.А., студента 4 курсу стомато
логічного факультету Чуприну С.Л.
Дипломами за активну участь у ро!
боті СНГ кафедри дитячої хірургічної
стоматології з пропедевтикою хірур
гічної стоматології нагородили: сту

дентку 3 курсу медичного факультету
№1, яка бере активну участь у роботі
СНГ кафедр анатомії людини та дитя
чої хірургічної стоматології з пропе
девтикою хірургічної стоматології
Дубровіну Е.А.; студента 5 курсу фа
культету підготовки іноземних студен
тів Джумаєва Вепу – капітана коман
ди та переможця брейнрингу у 2016
р.; студента 5 курсу факультету підго
товки іноземних студентів, переможця
2016 р. Кадирова Нуретдина; студен
та 4 курсу стоматологічного факуль
тету Скрипника М.І., який був пере
можцем у 2016 р. Диплом також отри
мала голова СНГ кафедри, студентка
5 курсу стоматологічного факультету
Павловська Христина.
Колектив кафедри, студенти та
учасники заходу висловлюють подя
ку за підтримку у проведенні цього
проекту ректору ВДНЗУ «УМСА» про
фесору Ждану В.М., в.о. першого
проректора професору Дворнику
В.М., проректору з науковопедаго
гічної та виховної роботи професору
Похильку В.І., голові ППО академії до
центу Борисовій З.О., декану факуль
тету підготовки іноземних студентів
доценту Бурі Л.В., декану стоматоло
гічного факультету доценту Сидоровій
А.І. та її заступникам, декану медич
ного факультету №1 доценту Рябушку
М.М., голові комісії по роботі з молод
дю при ППО академії Драбовському
В.С., усім членам журі, співробітни
кам РВВ (начальник Тімоніна Н.О.), від
ділу НТЗ (начальник Бутович М.І.), сту
дентському парламенту (голова Д.
Соколова) та студентському науково
му товариству.
Співробітники кафедри та студенти
висловлюють щиру подяку за пода
рунки спонсорам брейнрингу з про
педевтики хірургічної стоматології!!!
Учасники пройшли усі випробову
вання, показали свої знання та дове
ли, що у майбутньому вони будуть
успішними лікарямистоматологами
України!
Організаційний комітет.

Трибуна лікаря

НОМІНАНТІВ ВИЗНАЧЕНО!
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИЗНАЧЕНО ВІСІМ РЕГІОНАЛЬНИХ НОМІНАНТІВ
НА ЗДОБУТТЯ ВІДЗНАКИ ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ
«ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» І «МЕДАЛЬ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА»
Відбулося засідання Регі
ональної ради Полтавської
області, на якій обрали вісь
мох кандидатів, які пред
ставлятимуть Полтавщину на
отримання медичних від
знак за професіоналізм та
милосердя – «Орден Свято
го Пантелеймона» і «Медаль
Святого Пантелеймона».
Голова Регіональної ради
Полтавської області Вале
рій Похилько ознайомив усіх
членів ради із поданими
кандидатурами, визначив
сильні та унікальні сторони
учасників, презентував їх ді
яльність. Учасники засідан
ня відзначили високий рі
вень організації проекту та
вагомі здобутки претенден
тів. Усього на розгляд Регіо
нальної ради подали пакети
документів 23 претенденти.
Після палких дискусій та
голосування було визначе
но наступних претендентів
від Полтавщини на здобуття

«Ордена Святого Пантелей
мона»:
1. Номінація «Найкращий
лікар». Хомрач В.Ф. – лікар
ортопедтравматолог орто
педичного відділення Пол
тавської обласної клінічної
лікарні відновного лікування
та діагностики з обласними
центрами планування сім’ї
та репродукції людини, ме
дичної генетики.
2. Номінація «Найкращий
медичний працівник». Са
молеліс Л.М. – заступник го
ловного лікаря з медсес
тринства Полтавської облас
ної клінічної психіатричної лі
карні ім. О.Ф. Мальцева, Го
лова Асоціації медичних
сестер Полтавської області.
3. Номінація «Новатор охо!
рони здоров’я». Кайдашев
Ігор Петрович – доктор ме
дичних наук, професор,
проректор з наукової робо
ти ВДНЗ України «УМСА».
4. Номінація «За досягнен!

ня у міжнародному співро!
бітництві у охороні здоров’я»
перемогу здобув Лисак Вік
тор Петрович – директор
Департаменту
охорони
здоров’я Полтавської об
ласної державної адмініс
трації.
5. Номінація «Взірець слу!
жіння суспільству». Каптур
Ірина Михайлівна – волонтер.
У 2018 році вперше обе
руть найкращих і серед мо
лодих медичних працівників
віком до 35 років. Їх чекає
нагорода – «Медаль Свято
го Пантелеймона».
З Полтавщини претенден
тами на цю відзнаку є троє
молодих медиків.
1. У номінації «За лікар!
ське мистецтво». Гринь Ка
терина Вікторівна – лікар
психіатр Полтавської об
ласної психіатричної лікар
ні ім. О.Ф. Мальцева у психі
атричному відділенні для ін
валідів та ветеранів війни.

2. У номінації «За турботу і
ласку до хворого». Шуть
Ольга Олегівна – старша
сестра медичного відділен
ня інтервенційної радіології
з блоком інтенсивної терапії
та рентген хірургічним бло
ком Полтавської обласної
клінічної лікарні ім. М.В. Склі
фософського.
3. У номінації «За наукові
розробки в медицині» – Акі
мов Олег Євгенович – аспі
рант кафедри патофізіології
ВДНЗУ «УМСА».
Нагадаємо, «Орден Свя
того Пантелеймона» засно
ваний у 2009 р., з 2017 р. він
– найвища громадська на
города для медиків за про
фесіоналізм і милосердя.
Відзнаку підтримують усі
християнські церкви в Ук
раїні, МОЗ України та Наці
ональна академія медич
них наук. Цю нагороду ще
називають своєрідним «Ос
каром» у медицині.

В ГОСТЯХ У ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Студенти стоматологічного факультету курованих груп ка
федри українознавства та гуманітарної підготовки (зав.ка
федри доц. Лещенко Т.О.) стали одними з перших відвідува
чів документальної виставки «Тільки коли працюю – живу»,
присвяченої 100річчю з дня народження нашого земляка –
славетного українського письменника, громадського діяча
О.Т. Гончара, яка відкрилася 3 квітня 2018 року в Державному
архіві Полтавської області.
На виставці представлено 46 документів (з них 7 текстових)
за період 19182000 рр.
Виставка складається з трьох розділів. Представлені доку
менти розповідають про основні етапи життя Гончара, його
зв’язки з Полтавщиною. Відвідувачі виставки побачили копію
актового запису з метричної книги Покровської церкви с.
Кам’янки про народження Біличенка (Гончара) Олександра
Терентійовича, світлини батьків, фото Гончара – студента Хар
ківського університету. Експонуються документи і матеріали
про перебування письменника на Полтавщині, його приязні
стосунки з краянами. Представлені також обкладинка пер
шого видання його найвидатнішого роману «Собор», лист
творчої молоді Дніпропетровська щодо кампанії цькування
цього твору тощо.
Науковий працівник архіву, який проводив ознайомчу бесі
ду, порадив студентам читати не лише твори Гончара, а і його
щоденники, в яких він постає в зовсім незвичному ракурсі, й
зазначив, що відкидати радянських письменників, не знаючи
обставин, у яких вони жили і творили, — це помилка: «Гончар
був «роздвоєний». Його твори здебільшого ідеологічно вивіре
ні, але роман «Собор» був спробою вирватися з комуністич
ного полону. Влада впізнавала себе в героях твору і розпоча
ла цькування. Творчість Гончара заслуговує на повагу і водно
час вимагає критичного осмислення. Заслуговують на повагу
і його вчинки: так, ще будучи членом компартії, він не побоявся
виступити на установчому з’їзді Народного Руху, а згодом під
тримати голодуючих студентів». Студенти з цікавістю слухали
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про те, що роман «Собор» почався з намірів комуністичної
влади знищити в м. Новомосковську козацький собор, унікаль
ну пам’ятку барокового зодчества. Робітники місцевого заво
ду нібито написали листа з проханням «прибрати» острівець
релігійності. Проте люди виступили на захист собору і зверну
лися в т.ч. й до Олеся Гончара.
Про становлення світогляду письменника розповів студен
там заступник директора Державного архіву Полтавської об
ласті історик Тарас Пустовіт: «З дитинства він засвоїв, що є офі
ційна, а є родинна, українська правда. Підтверджували це і
трагічні події 30х років, про які письменник згадує в щоденни
ках. Згодом, маючи доступ до влади, він працював на Україну.
До нього як до депутата зверталися десятки людей, і він най
більше переймався збереженням українських пам’яток, укра
їнської мови, літератури. Долучився до багатьох проектів, зок
рема збереження музею І. Котляревського в Полтаві».
Відвідування виставки справило сильне емоційне враження
на студентів академії, оскільки лікар має піклуватися не тільки
про тіло, а і про «собори людських душ».
В.Г. Юфименко.
Старший викладач кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки.

сторінка 7

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
ДО 65РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА

НІДЗЕЛЬСЬКОГО МИХАЙЛА ЯКОВИЧА

16 березня 2018 року виповнилося
65 років від дня народження завіду
вача кафедри післядипломної осві
ти лікарів стоматологівортопедів
ВДНЗУ «Українська медична стома
тологічна академія», доктора ме
дичних наук, професора Нідзель
ського Михайла Яковича.
Михайло Якович народився на Ки
ївщині в селі Велика Березянка Тара
щанського району.
З майбутньою професією визна
чився ще в юнацькі роки, коли після
закінчення Київського медичного учи
лища №2 працював фельдшером.
Служба в лавах Радянської армії не
змінила думку щодо професії і після
демобілізації Нідзельський М.Я. в
1976 році вступив на стоматологічний
факультет Полтавського медичного
стоматологічного інституту, який за
кінчив у 1981 році та отримав диплом
із відзнакою, що і вирішило його по
дальший шлях та назавжди зв’язало
міцними узами з рідною альмаматер.
Вченою радою інституту Михайло
Якович був рекомендований на нау
кову роботу, що дозволило йому в то
му ж році вступити до аспірантури
при кафедрі фармакології Полтав
ського медичного стоматологічного
інституту, яку він успішно закінчив у
1984 році і в 1986 отримав наукове
звання кандидата медичних наук, за
хистивши дисертацію за темою «Вли
яние биоантиоксидантов на течение
експериментального пародонтоза».
З 1984 по 1988 рік Михайло Якович –
асистент кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини, потім все ж та
ки повертається в стоматологію і з
1988 року – асистент кафедри орто
педичної стоматології, а з 1992 року
по 1998 рік працює доцентом кафед
ри пропедевтики ортопедичної сто
матології та матеріалознавства.
Доцент Нідзельський М.Я. вдало
поєднував лікувальну і педагогічну
роботу з безперервним науковим по
шуком, у результаті чого в 1998 році
захистив докторську дисертацію на
тему «Механізми адаптації до повних
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знімних протезів і методи їх корекції».
У цьому ж році доктор медичних
наук М.Я. Нідзельський обраний за
конкурсом завідувачем кафедри ор
топедичної стоматології з курсом ор
тодонтії з післядипломної підготовки
лікарівстоматологів, яка в 2002 році
реорганізована в кафедру післядип
ломної освіти лікарів стоматологів
ортопедів, і яку Михайло Якович очо
лює по цей час.
У 2003 році за вагомі наукові здо
бутки та підготовку науковопедаго
гічних кадрів Нідзельському М.Я. при
суджено вчене звання професора.
Провідний напрям його наукових
досліджень пов’язаний із вивченням
впливу стоматологічних конструкцій й
матеріалів на протезне поле та
адаптаційні властивості організму.
Під його керівництвом захищено 9 та
виконується 2 кандидатські дисерта
цій, 3 магістерські роботи, підготов
лено 5 клінічних ординаторів. Підго
товлені ним фахівці працюють у різних
куточках України і світу, а переважна
більшість його учнів стали викладача
ми вищих навчальних закладів Украї
ни. Окрім професійних навичок, кож
ному з них Михайло Якович віддав
часточку своєї душі та наснаги.
Результати наукових досліджень
професора Нідзельського М.Я. ві
дображені в 242 наукових працях, 18
навчальних посібниках і монографі
ях, 2 методичних рекомендаціях, 24
деклараційних патентах, 32 раціона
лізаторських пропозиціях, 4 інформа
ційних листах та 4 нововведеннях.
Часточка його таланту залишилась і
в численних рецензіях на наукові ро
боти й автореферати кандидатських
і докторських дисертацій. Професор
М.Я. Нідзельський виступив із допові
дями на 48 наукових зібраннях різних
рівнів, у тому числі міжнародних.
Михайло Якович енергійна та ці
леспрямована людина, має особис
ті організаторські здібності, тому крім
основної професійної діяльності,
займав керівні посади: ще в студент
ські роки за його авторитет та повагу
студенти обрали головою профспіл
кового комітету. Після закінчення інс
титуту та аспірантури близько 10 ро
ків він був головою профспілкового
комітету співробітників інституту, пізні
ше – деканом факультету підготовки
іноземних студентів. Завжди брав ак
тивну участь в організації та прове
денні заходів як академічного, так і
національного рівня. Тривалий час

проф. Нідзельський М.Я. очолював, як
президент, Асоціацію стоматологів
Полтавщини. Підсумком його діяльнос
ті на цій посаді стала організація та
проведення ІІ (Х) з’їзду Асоціації сто
матологів України у Полтаві в 2008 р.
Вже більше 15 років і до сьогодні
Михайло Якович є членом спеціалі
зованої вченої ради по захисту док
торських і кандидатських дисертацій
зі спеціальності «Стоматологія» при
ВДНЗУ «УМСА», членом апробацій
ної вченої ради, членом вченої ради
академії і навчальнонаукового інс
титуту післядипломної освіти. Він вхо
дить до складу редакційної ради 3х
фахових журналів України.
Михайло Якович неодноразовий
лауреат державних виставок науко
вих досягнень, член правління спілки
стоматологівортопедів України, має
вищу лікарську категорію. За знач
ний особистий внесок у підготовку
науковопедагогічних кадрів, у роз
виток системи охорони здоров’я,
плідну наукову і лікувальнопрофілак
тичну роботу Михайло Якович наго
роджений Почесними Грамотами
МОЗ України, а за сумлінну працю,
підготовку і виховання медичних кад
рів та активну громадську позицію
неодноразово нагороджувався По
чесними Грамотами Полтавської об
ласної ради і громадських організа
цій. Талановитий Учитель, надзвичай
но ініціативний учений, працездат
ність якого не має меж, вимогливий,
але справедливий керівник, чуйна і
добра людина, душа та серце якої
завжди відкриті численним учням,
професор Нідзельський Михайло
Якович користується заслуженою
повагою й авторитетом серед учнів,
професорськовикладацького скла
ду академії, лікарів практичної охо
рони здоров’я.
Шановний Михайле Яковичу, прий
міть найщиріші привітання з ювілеєм.
Від усього серця бажаємо Вам міц
ного здоров’я та життєвої наснаги,
професійних успіхів та особистих
творчих досягнень, сімейного щас
тя, злагоди та добробуту у Вашій
оселі! Нехай у Ваших задумах зав
жди буде мудрість, у службових
справах – підтримка однодумців, у
серці – добре і сонячно від людської
вдячності!
Від колективу кафедри післядипломної
освіти лікарів стоматологів/ортопедів
доценти Давиденко Г.М
та Цветкова Н.В.

Трибуна лікаря

ПОПОВНЮЄМО СКАРБНИЧКУ ПЕРЕМОГ
у м. Полтава відбувся міський конкурс молодих виконавців та конферансу «VOICE of CITY»

У конкурсі взяли участь більш ніж
40 учасників із усієї області. Змага
лися і студенти нашої академії.
Степан ЧУПРИНА, студент 4
курсу стоматологічного факультету,
у запеклій боротьбі виборов ГРАН
ПРІ конкурсу, ставши найкращим
ведучим міста Полтави. Судді оці
нювали, перш за все, дикцію та

мовлення, подачу та універсаль
ність, вміння говорити та орієнту
ватися у ситуації. А виступаючий
повинен був за короткий виступ
розкрити, показати та як найкраще
проявити себе. Що і вдалося з успі
хом зробити нашому студенту.
У вокальній битві серед молодих
виконавців І місце зайняв Махсун
БУДАКОВ, студент 2 курсу медич
ного факультету №2.
Судили цей конкурс вельмиша
новне журі: Галина Голубєва – стар
ший викладач Київської муніци
пальної академії естрадного та цир
кового мистецтва, педагог по вока
лу на відомих телепроектахтелепро
ектах «ХФактор», «Україна має та
лант», «Ти – зірка»; Наталія Гнітій
– артистка театру і кіно, артистка
телевізійного проекту «Велика різ
ниця. Україна», тренерпедагог з
акторської майстерні, викладач ак
торської майстерності та оратор
ського мистецтва «Української ака
демії лідерства»; Сніжана Гукасян
Коробейнікова – актриса Харків
ського державного академічного

театру ляльок імені В.А. Афанасьє
ва, викладач зі сценічного мовлен
ня у Харківському національному
університеті мистецтв імені І.П.
Котляревського; Руслан Неупокоєв
– режисер, викладач майстерності
актора Київського національного
університету театру кіно та телеба
чення імені І.К. КарпенкаКарого
та Естрадноциркової академії, го
ловний режисер Чернівецького та
художній керівник Київського ака
демічного театрів ляльок, заслуже
ний діяч мистецтв України; Лілія
Іванова – викладачметодист ви
щої категорії, завідувач відділом
музичного мистецтва естради Хар
ківського музичного училища імені
Б.М. Лятошинського; Олег Кензов
– співак, ведучий, автор пісень, су
перфіналіст шоу «ХФактор – Ре
волюція».
Після конкурсної частини для
учасників проводилися професійні
тренінги і майстеркласи, а також
відбувся галаконцерт із нагород
женням переможців.

ЯСКРАВА ПЕРЕМОГА НАШИХ КОЛЕКТИВІВ!
На Міжнародному фестивалі «Золота соната – 2018» у м. Пол#
таві колективи художньої самодіяльності відділу культурно#освіт#
ньої діяльності ВДНЗУ «УМСА» здобули яскраву перемогу!
Лауреатом І премії став ансамбль
барабанщиць «Аритмія» в номіна
ції «Оригінальне мистецтво», жанр
«Інструментальна музика», керів
ник Заслужений працівник культу
ри України Дуднік Євген Ілліч.
Лауреатом І премії в номінації
«Хореографічне мистецтво», жанр
«Сучасний естрадний танець» став
ансамбль естрадноспортивного
танцю «Стимул», керівник студен
тка 4 курсу стоматологічного фа
культету Юлія Борисова.
Лауреатом І премії стали вокаль
ноінструментальне тріо з Йорданії
«Тараб», керівник Амро Фарід.
Лауреатом ІІ премії став вокаль
ноінструментальний гурт «Hevans»
з республіки Гана, керівник
Джеймс Інкум.
Керівник по роботі з іноземними
студентами – Заслужений артист
Трибуна лікаря

естрадного мистецтва України Та/
бель Ігор Семенович. Це вже не пер
ший Міжнародний фестиваль, де
художній керівник відділу культур
ноосвітньої діяльності представ

ляє академію в професійному журі.
Цього разу Ігор Семенович від Все
українського об’єднання «Країна»
та ВДНЗУ «УМСА» отримав наго
роду «Знак народної пошани» – «За
служіння мистецтву». З чим його і
вітаємо!
Пишаємось нашими студентами і
співробітниками!!!
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«МІС ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ2018»
У стінах ВДНЗУ «УМСА» пройшло
чергове, вже традиційне та очікува
не інтелектшоу «Міс терапевтичної
стоматології». Силами СНТ кафедри
терапевтичної стоматології та сту
дентів випускного курсу визначила
ся володарка цьогорічного головно
го титулу.
Розпочався захід під звуки Віден
ського вальсу Йогана Штрауса, і ще
не один раз протягом вечора звучали
вальсові мотиви, створюючи вишука
ну та піднесену атмосферу, даючи
змогу глядачам насолодитися приєм
ною подією під звуки легендарних
творів великих композиторів. З огляду
на те, що захід проходив незадовго
після Всесвітнього дня письменника,
цитати великих літературних класиків
лунали повсякчас, прикрашаючи
виступи неймовірними творчими об
разами, вирізьбленими в слові.
Традиційно за головне звання номі
нації змагалися 15 кращих студенток
випускного курсу. Вишукані та еле
гантні, повні сил та енергії, у чорнобі
лому дрескоді впевнено та амбіцій
но постали вони перед глядачем, на
лаштовані на справжню боротьбу. А
представляли дівчат цього року нез
вично – прислів’ями та приказками,
згрупованими за знаками зодіаку, що
підкреслюють особливі риси харак
теру астрологічних типів. Глядачі ак
тивно підтримували та впізнавали свої
зодіаки у прислів’ях. А на екрані з'яв
лялися кумедні та неймовірно милі
картини гороскопу від відомої україн
ської художниці Євгенії Гапчинської.
Овни Плисюк Надія, Єпишева Альо!
на та Гречкосій Дарина впізнали се
бе у прислів’ї «Піди туди, не знаю ку
ди, принеси те, не знаю що», адже
лише овен здатен впоратися з таким
завданням, особливо, якщо має сти
мул і запал. «Щоб і тут знайти, і там не
втратити». Це прислів’я про тільців –
практичних та розумних, вони вміють
прораховувати та аналізувати, ніколи
не втратять свій шанс. Цей знак зодіа
ку представляла Сукач Вікторія. «Все,
що робиться – на краще!» – девіз
близнюків. Тож Бейгул Валерія, Пірож!
кова Анна, Дондик Ксенія, Коротець!
ка Анастасія за вдачею оптимісти,
будь яку ситуацію вони сприймають
як досвід і стимул іти далі. Раки – Кова!
ленко Анна та Хавер Дар'я – дотри
муються принципу «Краще йти та сі
дати в шляху, ніж бігти, а потім лежа
ти», адже вони натури обережні й
акуратні, беруть не нахрапом, а тер
пінням і витримкою. Прислів’ям «Вовків
боятися – до лісу не ходити» керують
ся по життю леви – дуже сміливі, страх
вони зневажають, часто ризикують,
не думаючи про наслідки. Представ
ницями цього знаку зодіаку на нашо
му шоу були Матвєєва Інеса та Пет!
рукович Вікторія. «Буде, як буде. А не
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буде, так щонебудь буде» – це прис
лів’я про терези, що завжди ретельно
зважують всі рішенні і досить складно
їх приймають, але виважене ними рі
шення завжди мудре. Терезами се
ред наших учасниць була Бойківська
Оксана. «Зроби все, що можеш, а в
іншому здайся на долю» – це про
скорпіонів, які часто поєднують в собі
перфекціоніста, що прагне все зро
бити ідеально, та фаталіста, що вірить
в долю. Димченко Марія – представ
ниця цього знаку. Козоріги дуже вит
ривалі, наполегливі й працелюбні, до
водять все до досконалості і завдяки
своїй впертості досягають великих ус
піхів. «Терпіння і руд все перетруть» –
це саме про них. Цей знак серед на
ших чарівних претенденток представ
ляла Бані Наталія.
За ходом гри традиційно спостері
гали, оцінювали наших учасниць та
вирішували спірні питання авторитет
не, вишукане, безкомпромісне й еле
гантне журі та апеляційна рада. До
складу журі увійшли: проф. Ніколішин
Анатолій Карлович, доц. Петрушанко
Володимир Миколайович, доц. Попо!
вич Іван Юрійович. До складу апеля
ційної ради – проф. Петрушанко Тетя!
на Олексіївна, проф. Аветіков Давид
Соломонович, декан стоматологічно
го факультету проф. Сидорова Алла
Іванівна.
Допомагали у реєстрації та фото
фіксації результатів гри студенткиак
тивістки СНТ кафедри терапевтичної
стоматології Бєда Ірина, Ковтун Кате
рина, Хижняк Віра та Кошеленко Анна.
Тож 15 учасниць змагання вступили
у запеклу боротьбу за головний титул,
що відбувалася впродовж 3х раундів
та фіналу.
І раунд складався з 3х послідовних
блоків запитань – із розділів загальних
знань: про всесвітньовідомих літера
торів, базових медичних питаннь із
розділу анатомії голови та шиї, питань
із галузі валеології – науки про збере

ження здоров'я, адже наші чарівні
учасниці – майбутні лікарі – берегині
здоров'я. Питання були не складні та
кмітливі, тож учасниці яскраво прояв
ляли себе, демонстрували знання та
дотепність.
У другий раунд організаторам та
членам журі не вдалося обрати 10
кращих. У чесній та рівній боротьбі
визначилися лише 8 дівчат, що про
довжили боротьбу у ІІ раунді. Він міс
тив питання із терапевтичної стомато
логії з дистракторами. І 6 дівчат з най
кращими результатами продовжили
змагатися у ІІІ раунді, який містив
більш складні питання виключно з те
рапевтичної стоматології, на які учас
ниці відповідали одразу, без підготов
ки та варіантів відповіді. Змагання ви
далося нелегким, всі претендентки
боролися до останнього, стрімко, за
пекло та відчайдушно. Організато
рам довелося вводити додаткові пи
тання, а членам журі та апеляційної
ради сумлінно визначати кращих з
кращих.
Фіналістками інтелектшоу стали
Гречкосій Д., Бойківська О. та Бані Н. У
3х оригінальних фінальних конкурсах
дівчата демонстрували свою правову
компетентність та юридичну обізна
ність.
Кожна людина повинна знати свої
права і обов’язки, та особливо це
стосується лікарів, сфера діяльності
яких поширюється на найвищу люд
ську цінність – життя та здоров’я. Тому
дівчатам було поставлено по 3 запи
тання на вибір, що стосуються юри
дичних аспектів роботи лікарястома
толога. Високо оцінювалася в цьому
конкурсі не лише правильна відпо
відь, але і її обґрунтування та роздуми
з цього приводу.
Конкурс «Професійна кмітливість»
мав клінічне спрямування. Дівчата із
фрагментів збирали цілісне зобра
ження предмету, що має стоматоло
(Закінчення на 11й стор.).

Трибуна лікаря

«МІС ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ2018»
(Закінчення.
Початок на 10й стор.).

гічне призначення – так званий стома
тологічний пазл. По закінченню збору
зображення учасниці описували кар
тинку яку отримували, використовую
чи свої знання та ораторські якості. А
оцінювалися у даному конкурсі швид
кість та змістовне тлумачення, вра
ховувалися правильність та оригі
нальність підходу, змістовність, лако
нічність та кмітливість тверджень.
Третій фінальний конкурс – «Стома
тологічна абетка». Учасницям було
запропоновано обрати картку з літе
рою алфавіту та стоматологічним тер
міном, що починається на цю літеру,
зміст якого потрібно було пояснити.
Кожна фіналістка мала три спроби
якнайкраще продемонструвати свої
знання. Оцінювало вельмишановне
журі правильність, точність, вичер
пність дефініції та швидкість орієнту
вання у термінології, впевненість у від
повіді та вміння швидко формулювати
свої думки.
Фінал, як і в цілому змагання, видав
ся напруженим, але напрочуд ціка
вим. Дівчата кілька разів змінювали
одна одну на лідируючій позиції, де

монструючи свою незламну жагу до
перемоги. В результаті, з перевагою у
кілька балів, здобула головний титул
номінації та стала «Міс терапевтичної
стоматології – 2018» студентка 15 гру!
пи V курсу стоматологічного факуль!
тету Бані Наталія.
Протягом всього шоу глядачі мали
змогу насолоджуватися вокальними
та танцювальними номерами. Дахно
Віталій, Звірянський Владислав та
Люблінська Ірина продемонструва
ли для широкого загалу чарівне поєд
нання магії голосу та пластики тіла. Їх
вокальнотанцювальний виступ при
ємно вразив всіх присутніх своєю чут
тєвістю, ніжністю емоцій та доскона
лістю виконання. А потім незмінні гос
ті нашого шоу, улюбленці глядачів, ха
ризматичні та стильні юнаки Кольоса
Анатолій та Тіщенко Дмитро в черго
вий раз розчулили всіх присутніх ней
мовірною піснею.
Учасниці шоу отримали пам’ятні
дипломи та подарунки від компанії
виробника засобів гігієни на основі
Бішофіту, знижки на солодкі поси
деньки від славетної «Львівської
кав’ярні». Фіналісткам шоу також пре
зентували солодкі нагороди. А цього

річну Міс нагородили ще і сертифіка
том на навчання від провідної стома
тологічної компанії «Дентсплай Сіро
на» та пам’ятною книгою про жіночі
секрети краси.
Дівчата гарно зарекомендували
себе в очах викладачів та майбутніх
екзаменаторів, проявили себе перед
широкою аудиторією, освіжили у
пам’яті знання зі спеціальності, дізна
лися щось нове, гарно розважилися і
отримали нові яскраві емоції. Під
вальсові мотиви, що супроводжували
весь захід, переможниця шоу та голо
ва журі професор Ніколішин Анатолій
Карлович вразили глядачів непере
вершеним вальсом.
Інтелектшоу «Міс терапевтичної
стоматології – 2018» цікаве, веселе
та дотепне, загально інтелектуально
го та вузько спеціалізованого профе
сійного спрямування пройшло на те
ренах студентського життя майбут
ніх лікарівстоматологів Полтавщини,
залишивши в пам’яті глядачів та учас
ниць унікальні й теплі спогади.
Іленко/Лобач Н.В.
Асистент кафедри терапевтичної
стоматології.

«МІС УМСА–2018»
20 березня 2018 року відбувся ней
мовірний конкурс – «Міс УМСА
2018»,
який
продемонстрував
справжню ніжність, елегантність,
мудрість, витонченість та красу і не
залишив нікого байдужим, тим паче,
що цього року він вже вкотре був
благодійним. Кошти, отримані з про
дажу квитків, та благодійні внески
підуть на лікування студента 2 курсу
нашої академії Муренка Ярослава
(завдяки зусиллям глядачів вдалося
зібрати більше 11 тисяч гривень!).
У заході брали участь 9 красунь.
Дівчата демонстрували різнобічні та
ланти, феєричні перевтілення та ціка
ві візитки. Красуні навіть приміряли на
себе образи героїнь культових філь
мів: Дейнеріс (Бутиріна І.), Маліфі
сента (Федорова А.), Лара Крофт
(Павленко М.), Матільда з Леона (Го
робець К.), Кітніс Евердін (Лохматова
Т.), Дивожінка (Какуліді У.), Душечка з
«В джазі тільки дівчата» (ТкаченкоРо
догуз Т.), Харлі Квін (Кулай Д.), Мері
(Азуз Жауахір).
Також глядачі мали можливість по
чути пісні у виконанні Сороки Наталії,
Кічі Владислава, Будакова Махсуна
та інших улюблених виконавців.
Усе дійство оцінювало вельмиша
новне журі: ректор академії Ждан
В.М., проректор з науковопедагогіч
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ної та виховної роботи Похилько В.І.,
головний лікар Полтавської обласної
клінічної лікарні ім. Скліфосовського
Оксак Г.А., головний лікар обласно
го клінічного онкологічного диспан
серу Вовк О.Я., голова комісії по ро
боті з молоддю при первинній проф
спілковій організації Драбовський
В.С., голова студентського парла
менту Соколова Д., голова студент
ської профспілкової організації
Кравченко В.
Родзинка «Міс УМСА» – перемогу
отримує кожна учасниця. Цього року
місця розділилися таким чином: Лох
матова Тамара здобула почесне
звання «Міс УМСА 2018», корону та
приз гладацьких симпатій; «Перша ві!
це!міс» та «Міс артистичність» – Каку
ліді Ульяна; «Друга віце!міс» та «Міс
Оригінальність» – Горобець Катерина;
«Міс Креативність» – Бутиріна Ірина;
«Міс Конгеніальність» – Павленко Ма
рія; «Міс Ніжність» – ТкаченкоРадогуз
Тетяна; «Міс Грація» Азуз Жауахір;
«Міс Харизматичність» – Федорова
Аліна; «Міс Кмітливість» – Кулай Діана.
Студентський парламент ВДНЗУ
«УМСА» дякує всім, хто допомагав та
долучився до організації цього кон
курсу, в першу чергу – ректору ака
демії Ждану В.М. і рідній альмама
тер за надану можливість створення

цього свята, а також Управлінню у
справах сім’ї, молоді та спорту Пол
тавської міської ради за суттєвий
вклад в проведення заходу і своїм
постійним спонсорам за подарунки
учасниця та всім, хто прийшов, апло
дував і голосував за наших неймовір
них дівчат.
Краса врятує світ! Любіть себе і
один одного, будьте щасливими і че
кайте з нетерпінням нових подій від
студентського парламенту!
Редакційний відділ
Студентського парламенту.
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МІСЯЧНИК БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

ТУБЕРКУЛЬОЗ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ І ЯК ВБЕРЕГТИСЬ
Туберкульоз – це захворювання,
збудником якого є МБТ (мікобактерії
туберкульозу), які широко розпов
сюджені в навколишньому середови
щі і можуть розноситись вітром на да
лекі відстані. Вдихаючи таке повітря
людина піддається інфікуванню.
Більш небезпечне інфікування відбу
вається при близькому контакті здо
рової людини з хворою на туберку
льоз, яка при розмові чи кашлі може
виділяти велику кількість МБТ з кра
пельками мокротиння. За таких умов
відбувається масивне інфікування і то
ді вірогідність захворіти зростає. Такі
умови виникають частіше при домаш
ніх контактах, коли хвора людина не
дотримується норм особистої гігієни,
користується речами загального ко
ристування, загрязняючи їх бактерія
ми, що також сприяє поширенню ін
фікованості.
В ранній період захворювання ту
беркульоз може перебігати без клі
нічних проявів або з мінімальними
симптомами, на які хворий тривалий
час може не звертає увагу. Це такі
симптоми, як: невисоке, але довго
тривале підвищення температури, по
гіршення самопочуття, зниження апе
титу і навіть схуднення. Це прояви ін
токсикаційного синдрому і якщо на
цьому етапі розвитку хвороби людина
не звертається за медичною допомо
гою, то туберкульоз прогресує і появ
ляються місцево. При легеневій лока

лізації це може бути кашель з виділен
ням невеличкої кількості мокроти, іно
ді кровохаркання. На слизових обо
лонках і шкірі виникають горбикові
ураження у вигляді пшоноподібних ви
сипань і виразок. При враженні орга
нів черевної порожнини розвивають
ся болі в животі з подразненням чере
вини і навіть при туберкульозному пе
ритоніті, органи черевної порожнини
доступні пальпаторному обстежен
ню. Враження нирок і сечовивідних
шляхів проявляється тупими ниючими
болями в попереку, іноді вони можуть
посилюватись або набувати присту
поподібного характеру, сечовиділен
ня супроводжується піурією (лейко
цитурією) з домішками еритроцитів.
Туберкульозне ураження кісток і суг
лобів проявляється розвитком при
пухлості, збільшенням об’єму сугло
ба, обмеженням рухомості і больо
вим симптомом. Найбільш тяжкою
формою туберкульозу являється ура
ження мозкових оболонок і мозку, ко
ли виникають головні болі, неперено
симість шуму, світла і інші неврологічні
симптоми. Всі ці симптоми можуть
розвиватись і при інших захворюван
нях. Тому тільки звернення за медич
ною допомогою до лікаря може га
рантувати своєчасність виявлення ту
беркульозу. Самолікування не може
бути ефективним і тоді хвороба набу
ває тяжких клінічних форм. Сьогодні
туберкульоз діагностують відносно

швидко шляхом виявлення збудника
туберкульозу або проведенням гісто
логічного дослідження біоптату тка
нин. Це завжди 100% діагноз. Але бу
вають такі форми туберкульозу, коли
бактеріовиділення немає, гістологіч
ну діагностику провести неможливо.
Тоді використовують більш чутливі мо
лекулярногенетичні методи, або іму
нологічні туберкулінові тести, які дуже
важливі у дитячому і підлітковому віці.
За допомогою туберкулінових тестів
протягом багатьох десятиліть медичні
працівники здійснювали раннє вияв
лення інфікованості дитячого насе
лення, що дозволяло своєчасно про
вести профілактичне лікування і недо
пустити розвиток локальних форм ту
беркульозу у дітей. Відміна мінздра
вом щорічного туберкулінового кон
тролю за інфікованістю дітей уже при
вела до зростання в Україні захворю
ваності дітей на туберкульоз на 20
40%, що є негативним прогностичним
показником.
Можна стверджувати, що туберку
льоз є виліковною хворобою. Сучасна
медицина має достатнє забезпечен
ня засобами діагностики, лікування і
профілактики туберкульозу. Тільки за
гальними організаційними заходами
адміністрації, медичних працівників і
населення захворюваність на тубер
кульоз можна зробити керованою.
А.Г. Ярешко.
Професор кафедри фтизіатрії.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ЄДНІСТЬ»: ЩЕ ОДНА АКЦІЯ
Питання протидії туберкульозу в
Україні є одним з пріоритетних нап
рямів державної політики у сфері
охорони здоров’я і соціального роз
витку. Тож упродовж місяця студенти
академії, волонтери загону «Єд
ність», за підтримки Полтавського
міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводили
інформаційновиховні заходи серед
учнівської і студентської молоді нав
чальних закладів ІІV рівня акреди
тації міста Полтави з метою профі
лактики захворювань на туберкульоз
у молодіжному середовищі (коор
динатор – керівник сектору соціаль
нопсихологічної служби і волонтер
ського руху доцент Ю.П. Ющенко).
Майбутні лікарі під час лекцій та ін
терактивних занять ознайомили слу
хачів із сучасним станом проблеми

туберкульозу у світі та в Україні, нада
ли загальні відомості про хворобу, її
симптоми, шляхи зараження і заходи
для уникнення інфікування. Разом із
тим намагалися формувати позитивну
мотивацію молоді до здорового спо
собу життя, адже хворобу легше по
передити, ніж лікувати.
Також волонтери взяли участь у
Всеукраїнській акції «Квітни, а не хво!
рій. Зупинимо Туберкульоз!», що про
ходила за підтримки Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Пол
тавського міськвиконкому в рамках
Проекту, який впроваджується БО
«Світло надії», та проекту ВЗ «Єдність»
«Здорові ми – здорова Україна».
У центральній частині міста студен
тиволонтери роздавали інформацій
ні матеріали, проводили опитування
та спрямовували всіх охочих для про
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ходження флюорографічного обсте
ження.
Метою опитування пересічних гро
мадян Полтави було з’ясувати рівень
проінформованості населення щодо
шляхів передачі туберкульозу, профі
лактичних заходів тощо. Як свідчать
отримані результати, 86,6% опитаних
знають, що сьогодні Україна віднесе
на до групи країн з епідемією тубер
кульозу; 36,6% вважають туберкульоз
як соціальною, так і медичною проб
лемою. Серед ризиків захворіти на
туберкульоз – контакт з хворою люди
ною (58,3%), слабкий імунітет (43,3%).
На думку полтавців, саме рання ді
агностика і відмова від шкідливих зви
чок є надійними засобами запобіган
ня захворюванню та запорукою збе
реження нашого здоров’я.
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