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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
декого весна починається з
Д ляпершої
зеленої травички, пер
шого теплого весняного сонечка, а
для деяких студентів УМСА – з науко
вої конференції.
Вже традиційний Всеукраїнський
конкурс наукових студентських робіт
у галузі стоматологія проходить на ба
зі нашої академії. Цей рік не став вик
люченням. Тому ще у лютому студент
ське наукове товариство на чолі із за
відувачем кафедри мікробіології, віру
сології та імунології професором Г.А.
Любань почали активну підготовку до
зустрічі гостей і проведення конкурсу.
Конкурс наукових робіт проходив у 2
етапи. I етап – заочний, студенти по
винні були надіслати свої роботи на
незалежне рецензування науковими
співробітниками УМСА.А вже 23 бе
резня відбувся I I етап – конкурсза
хист наукових робіт, де було пред
ставлено учасників різних куточків Ук
раїни (Харків, Полтава, Чернівці, Лу
ганськ). Оцінювали його голова засі
дання проректор з наукової роботи
професор І.П. Кайдашев, професори

А.К. Ніколішин, П.І. Ткаченко, Ю.І. Си
ленко, доцент В.М. Дворник. Пред
ставлені роботи були цікавими, акту
альними, торкалися всіх аспектів сто
матології. Йшлося про виготовлення
кап для лікування захворювань періо
донту, використання гелю «Метрагіл
денту» для лікування пародонтитів у
людей з хронічним гастритом, шкідли
вість для кольору та структури емалі
популярних нині «кольорових» газова
них напоїв, патанатомічні аспекти різ
них форм гінгівіту, і навіть про «вічну» і
завжди актуальну тему збудників карі
єсу. Ні присутні, ні члени журі не зали
шилося байдужими до жодної з цих
робіт і особливо доповідачів: велися
запеклі дискусії, було поставлено без
ліч питань. Особлива атмосфера
склалася завдяки Ігорю Петровичу
Кайдашеву, який не давав розслаби
тися доповідачеві ні на 1 хвилинку, інко
ли намагаючись перевірити не тільки
рівень стоматологічних і загальних ме
дичних знань, але і логіку, ерудицію.
Найбільшу дискусію викликала ро
бота харків`янина, студента V курсу

ХНМУ Чирика Олександра. Він проде
монстрував особливості перебігу гос
трих гнійних процесів щелепнолицьо
вої ділянки у людей із наркотичною за
лежністю. Тому недаремно він посів II
місце. I місце у нелегкій інтелектуаль
ній боротьбі виборов студент IV курсу
нашої академії Родін Арсен. Над нау
ковими розробками Арсен працював
давно, має вже 1 свій патент на вина
хід імплантат з абатменом, який пере
дає навантаження не тільки у верти
кальному напрямі. Цю розробку він і
представив на конференції. III місце
посіли студенти III курсу УМСА Лимар
Олена, Ляховська Анастасія, Харла
мов Ігор.
Отже, студентське життя триває, на
ука не стоїть на місці, ми до неї долу
чаємося. Хочеться сподіватися, що
наступного року товариство попов
ниться бажаючими поглиблювати свої
знання та знайомити зі своїми надбан
нями інших студентів.

Анастасія ЛЯХОВСЬКА,
студентка 3го курсу стоматологічного
факультету.

Б О Л О Н С Ь К И Й П Р О Ц Е С О Ч И М А С Т У Д Е Н Т І В ОГОЛОШЕННЯ
29 березня 2010 року на базі
УМСА пройшов міський круг"
лий стіл на тему: «Основні
підходи та стан впроваджен"
ня ідей Болонського процесу в
Україні».
В аудиторії №6 провідний
навчальнонауковий відділ
студентського парламенту
поєднав в активному діалозі
студентівактивістів, пред
ставників адміністрації і гос
тей з ПНПУ ім. В.Г.Коро
ленка та юридичної академії
ім.Я.Мудрого.
Засідання
круглого столу стало пер
шим ініційованим студента
ми кроком на шляху вдоско
налення Болонського про
цесу на медичному факуль
теті та внесення ясності для
студентства щодо переходу
стоматологічного факульте
ту на нову систему освіти.
Півтори години активної ро
боти дали змогу підняти ряд
питань, але все ж таки часу
було обмаль і безліч турбую
чих питань залишилися за

рамками обговорення. Ба
бенко Вікторія, виступаючи
від медичного факультету,
скаржилась на щільний гра
фік навчання та недостат
ність вільного часу для са
мостійної роботи. Аналізую
чи отримані результати,
можна дійти висновку, що
здебільшого студентів не
влаштовує не сама кредит
нотрансферна система як
така, а деякі особливості її
організації в академії та на
різних кафедрах. До обгово
рення приєднався Юрій
Кращенко  віцепрезидент з
організаційних питань Наці
онального студентського со
юзу, який в доступній для
студентів формі пояснив ос
новні проблеми та перспек
тиви впровадження Болон
ського процесу в Україні.Від
студентства I курсу стомато
логічного факультету висту
пали Дороненкова І. та
Дроздов М. Впродовж обго
ворення стало зрозуміло, що

головною перешкодою на
шляху активного впровад
ження нововведення є него
товність більшості студентів,
а також викладачів руйнува
ти стереотипи в поглядах на
освітній процес, які форму
валися протягом десятиліть.
При підведенні підсумків
роботи було створено робочу
групу з учасників круглого
столу у складі 4 осіб, яку
очолила голова навчально
наукового відділу Лісіцина
Аліна і в триденний термін
резолюція буде оприлюдне
на.
Потрібно…Важливо…Ці
каво зрештою... Але… знову
це горезвісне «але» – студен
ти не розуміють суть цього
процесу, а точніше залиши
лось ще ряд невирішених
питань, які відкриті для сту
дентів і вони чекають нас
тупного конструктивного ді
алогу…
(Пресслужба
студентського парламенту).

Вищий державний навчальний
заклад України «Українська медич
на стоматологічна академія» згідно
п.15 «Порядку ліцензування діяль
ності освітніх послуг», затвердже
ного Постановою Кабінету Мініс
трів України від 08.08.2007 р.
№1019 «Про ліцензування діяль
ності з надання освітніх послуг»
проводить ліцензування діяльності
з надання освітніх послуг, пов’яза
них із підготовкою іноземних гро
мадян за акредитованими спеці
альностями у магістратурі.
Підготовлена ліцензійна справа,
в якій представлені всі розділи ро
боти та матеріальнотехнічного за
безпечення академії, які необхідні
для проведення навчання інозем
них громадян у магістратурі згідно
ліцензійних вимог. Термін прове
дення ліцензування – лютий  тра
вень 2010 року.

РОБОТУ ПРОФКОМУ ВИЗНАНО НАЛЕЖНОЮ
в і д б ул а с я з в і т н о " в и б о р н а п р о ф с п і л к о в а к о н ф е р е н ц і я
она підбила підсумки

В роботи за 2005–2009
роки та окреслила подальші

перспективні завдання на
майбутнє. Зі звітною доповід
дю виступила голова профко
му доцент З. О. Борисова, яка
зазначила, що робота проф
кому була спрямована на
розв’язання найактуальніших
питань і проблем сьогодення:
– захист соціальноеконо
мічних прав та інтересів кож
ного співробітника;
– участь у вирішенні питань
з охорони праці та техніки
безпеки;
– соціальних потреб членів
профспілки та їх сімей, учас
ників Великої Вітчизняної вій
ни, ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, малозабезпечених сі
мей, дітейсиріт, інвалідів;
– оздоровлення та медич
ного обслуговування студен
тів та співробітників академії,
інше.
В академії працюють 1258
співробітників, з них 1230 –
члени профспілки.
Незважаючи на скрутне
економічне становище в дер
жаві, адміністрація, профком
намагалися не обійти ува
гою, матеріальною підтрим
кою, добрим словом кожно
го. При профкомі діє 3 проф
бюро (медичного, стомато
логічного факультетів, адмі
ністративногосподарської
частини) та 61 профгрупа,
працювали постійні комісії.
Проведено 6 зборів трудово
го колективу, поквартальні ак
тиви факультетів і підрозділів.
Значну роботу проводить
комісія зі соціального страху
вання під керівництвом проф..
Воробйова Є.О. В її складі
50% – представники профко
му. Комісія значну увагу при
діляє стану здоров’я співро
бітників та їх оздоровленню
шляхом щорічних медичних
оглядів. Вперше за останні
роки був проведений онко
логічний огляд, Rn дослід
ження.Профком вдячний ка
федрі акушерства та гінеко
логії (зав. проф.. Громова А.
М.), кафедрі урології (проф..
СаричевЛ.М.) за лікувально
консультативну
допомогу.
Згідно заяв надавалась гро
шова допомога на оздоров
лення співробітників акаде
мії.
За клопотанням профкому,
незважаючи на фінансові
складності,
адміністрація
зменшила собівартість путів
ки в оздоровчий табір «Ди
канська дубрава» для сту
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дентів, співробітників акаде
мії та їх сімей. Працівники
академії, в т.ч. матері з дітьми,
оздоровлювались у санато
ріях. Сума витрат на це скла
ла 649.155.00 грн.
Медичну допомогу студен
там та працівникам академії
надає медпункт (завідуюча –
член профкому В.М.Козак),
ним же ведеться перевірка
якості роботи центру громад
ського харчування.
Активно працювала комісія
з трудових суперечок, так як
останнім часом виникали не
гаразди в трудових колекти
вах, випадки порушень пра
вил трудового розпорядку,
юридичних, етичних норм по
ведінки, неналежне виконан
ня обов’язків. Враховуючи
мудрість і досвід комісії, зва
женість адміністрації, про
ректорів, деканів, відповідних
служб спільно з профкомом
вирішувались питання, спря
мовані на продуктивну робо
ту та нормалізацію мікроклі
мату в колективах.
Під
постійною
увагою
профкому та адміністрації
питання створення безпечних
виробничих та санітарнопо
бутових умов для співробітни
ків (Халтурін А.О., Крутовська
Л.В., Піліпченко В.І.). Всі, хто
працює в шкідливих умовах
праці, забезпечені спецодя
гом, спецхарчуванням, регу
лярно проходять профогляди,
перевірки роботи кафедр,
підрозділів.
Комісія із захисту економіч
них та трудових інтересів (По
лянська В.П., Кузь Г.М., Піскун
О.О., Соколова Н. А.) прово
дить контроль за дотриман
ням закону «Про працю» та
умов колективного договору.
За 2005–2009 рр. порушень
не виявлено. В академії прак
тично відсутня заборгова
ність по заробітній платі.
Профком виявляє турботу і
про відпочинок працівників та
студентів, залучення їх до
спорту, культурномасової
роботи. Останнім часом зав
дяки спортивному клубу «Ме
дик», який очолює І. М. Каплу
новська, в спортивних секці
ях, проведенні спартакіад
беруть участь не лише сту
денти, а й співробітники ака
демії, які виборюють призові
місця і в міських та обласних
змаганнях.Вже втретє прово
диться спартакіада співро
бітників.
За звітний період понад 165
заходів проведено відділом
культурноосвітньої діяльнос

ті. Це вечори відпочинку,
спортивної слави, екскурсії
по визначних місцях України,
поздоровлення з нагоди свят,
вшанування ветеранів і ювіля
рів та багато іншого.
Колективи художньої само
діяльності, серед яких три на
родних, щороку звітують на
обласних міжвузівських фес
тивалях конкурсах «Студент
ська весна». Народний са
модіяльний вокальний ан
самбль«Мальви» та народ
ний самодіяльний ансамбль
танцю «Юність» побували за
кордоном, де стали лауреа
тами міжнародних студент
ських фестивалів. Акцентував
свою увагу профком і на пи
таннях підвищення етичного
та морального становлення
студентської молоді і колекти
ву в цілому.
У звітній доповіді голова
профкому висловила щиру
подяку адміністрації, ректо
рату за плідну співпрацю і
взаєморозуміння, а обкому
профспілки за надання ре
альної допомоги. Добрим
словом відзначила Зінаїда
Олексіївна і своїх членів
профкому: Кузь Г.М., Потяжен
ка М.М., Полянську В.П., Со
колову Н.А., Пилипченко В.І.,
Грицай Ю.М., Піскун О.О., Бє
ляєва С.А., Трибрат Т.А., Ко
зак В.М., Собко К.Г., Сидо
ренко Л.В., Нікіну Н.О., Родіо
нову Н.В., Соколенка О.Г.,
Халтуріна А.О., Копчикову
С.Г.
В обговоренні доповіді зас
тупник ректора з адміністра
тивногосподарської роботи
С.А. Бєляєв схвально оцінив
роботу профкому, наголосив
ши на тому, як турбувався він
про працівників АГР, що тру
дяться часто у складних по
годних умовах, про їх оздо
ровлення.
Віцепрезидент
спортклубу «Медик» І.М.Кап
луновська розповіла про
спортивні досягнення колек
тиву академії, можливості
участі її співробітників в гур
тках і секціях, значну заслугу
в цьому профкому. Схвально
оцінювали роботу профспіл
ки декан факультету після
дипломної освіти професор
І.М.Скрипник, заступник де
кана медичного факультету
В.В.Талаш, голова студент
ського профкому О. Лисяний.
А декан медичного факульте
ту М.М. Рябушко підкреслив
вагомий зміст доповіді, заслу
ги профкому у вирішенні іс
тотних питань підготовки ліка
рівспеціалістів і оцінив робо

ту профкому і його голови
З.О.Борисової як належну,
більш високого ступеня ніж
традиційне «задовільно».
Щиру вдячність профспіл
ковому активу висловив у сво
єму виступі ректор академії
професор В.М.Ждан. Серед
питань, над якими потрібно
працювати новообраному
профкому, він назвав постійну
увагу до техніки безпеки, кон
кретний, системний аналіз
результатів медичних оглядів,
організацію лікування, на
дання необхідної медичної
допомоги тим, хто її потре
бує; надання відповідних пов
новажень
студентському
профкому, у Рік ветерана, 65
річчя Перемоги – особливої
уваги до проблем ветеранів.
Відбулися вибори нового
складу профкому та його го
лови.
До складу новообраного
профкому увійшли:
Бєляєв С.А., заступник рек
тора з адміністративногос
подарчої роботи; Борисова
З.О. – доцент кафедри про
педевтики внутрішньої меди
цини з доглядом за хворими,
Грицай Ю.М. – оператор
ЄОМ студентської канцеля
рії, Козак В.М. – завідуюча
здравпунктом, Косар А.М. –
старший лаборант кафедри
дитячої хірургічної стомато
логії, Крутовська Л.В. – голов
ний інженер, Кузь Г.М. – до
цент кафедри ортопедичної
стоматології, Лучицька Н.О. –
провідний бібліотекар, Нікіна
Н.О. – начальник відділу куль
турноосвітньої
діяльності,
Піскун О.О. – комендант го
ловного корпусу, Полянська
В.П. – доцент кафедри мікро
біології, Соколова Н.О. –
асистент кафедри хірургічної
стоматології, Хавалкіна Л.М.
– асистент кафедри після
дипломної освіти лікарівсто
матологів, Шепітько К.В. – до
цент кафедри внутрішніх хво
роб та медицини невідклад
них станів, Лисяний О.М. – го
лова студентського парла
менту, Радіонова Н.В. – дирек
тор центру громадського
харчування .
Обрано також склад реві
зійної комісії: Хижняк Л.В. –
заступник головного бухгал
тера; Іваницька Г.Ф. – провід
ний бухгалтер; Пилипченко
В.І. – доцент кафедри медич
ної і біологічної фізики.
Головою профкому знову
обрано Борисову Зінаїду
Олексіївну.
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Микола Сергійович

СКРИПНІКОВ

Українська медична наукова спіль
нота зазнала великої втрати – пішов з
життя професор кафедри оператив
ної хірургії та топографічної анатомії
Вищого державного навчального зак
ладу України «Українська медична
стоматологічна академія», який про
тягом 1987 – 2003 років був її ректо
ром, громадський діяч, Почесний
громадянин м.Полтави, заслужений
діяч науки і техніки, видатний вче
нийморфолог, академік Української
академії наук, міжнародної академії
інтегративної антропології, міжна
родної академії комп’ютерних прог
рам та систем, міжнародної академії
екології, безпеки людини і природи,
НьюЙоркської академії наук, акаде
мії медикотехнічних наук України,
доктор медичних наук професор Ми
кола Сергійович Скрипніков.
Він народився 19 травня 1936 року у
м. Макіївка Донецької області. У 1963
році з відзнакою закінчив Харків
ський медичний стоматологічний
інститут, аспірантуру і у 1966 році за
хистив кандидатську дисертацію.
У 1967 році Харківський медичний
стоматологічний інститут переїздить
до Полтави, де організовується новий
медичний стоматологічний інститут.
М.С.Скрипніков – беззмінний секре
тар парторганізації (19661973рр.), з
властивим йому ентузіазмом і відпові
дальністю він бере активну участь у
становленні вузу. Працює деканом сто
матологічного факультету, завідуючим
кафедрою оперативної хірургії та то
пографічної анатомії, веде велику нау
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кову роботу. Основним
напрямком наукової ді
яльності Миколи Сергі
йовича та керованого
ним колективу було ви
рішення найбільш акту
альних питань з хірур
гічної анатомії голови та
шиї людини в нормі та
при деяких екстре
мальних
умовах.
М.С.Скрипніков зробив
вагомий внесок у роз
робку ряду актуальних
фундаментальних
і
прикладних проблем
медицини, він удостоє
ний високої нагороди
«За досягнення XX сто
ліття в галузі медицини»
із врученням іменного
диплому та срібної ме
далі.
У 1987 році М.С.Скрипніков захис
тив докторську дисертацію, у 1988 ро
ці йому присвоєно звання професора.
Він виховав велику плеяду вчених.
Під його керівництвом виконано та
захищено 20 докторських та 45 канди
датських дисертацій. Серед учнів Ми
коли Сергійовича – завідувачі кафедр,
керівники відділень, відомі вчені. Він
брав участь в роботі Всесвітніх і Євро
пейських з’їздів та численних конфе
ренцій з морфології, стоматології, хі
рургії, де виступав з програмними до
повідями про досягнення і перспекти
ви анатомічної науки в Україні.
Микола Сергійович був членом
Президії Вченої медичної ради Мі
ністерства охорони здоров’я України,
Головою проблемної комісії МОЗ Ук
раїни та Президії АМН України з
проблеми «Морфологія людини»,
експертом ВАК України, віцепрези
дентом і членом Координаційної ра
ди Асоціації стоматологів України,
головним редактором журналу «Віс
ник проблем біології та медицини»,
членом редколегій журналів «Вісник
морфології», «Вісник стоматології»,
«ДентАрт», «Новини стоматології»,
«Проблеми екології та медицини».
При академії ним створена і працює
спеціалізовани Вчена рада по захисту
дисертацій, головою якої він був ба
гато років.
1987 року Микола Сергійовим був
обраний ректором Полтавського дер
жавного медичного стоматологічного

інтитуту. На цій надто відповідальній
посаді він працював 17 років.
Тут ще раз розкрився непересічний
талант вченогоорганізатора. Він во
лодів надзвичайною рисою згуртову
вати навкруг себе людей, створювати
обстановку доброзичливості та взає
морозуміння, яка вже багато років
панує в академії. У нелегкі роки пере
будови значний досвід та мудрість
М.С.Скрипнікова як керівника, рек
тора академії дозволили не лише збе
регти чисельність професорсько
викладацького складу, а й відкрити
нові кафедри, факультети: післядип
ломної освіти, педіатричний, медсес
тринський, зуботехнічне відділення
(нині медичний коледж).
Все це було б неможливе без розвит
ку матеріальнотехнічної бази акаде
мії. Так були збудовані морфологіч
ний, навчальнолабораторний корпу
си з необхідними лабораторіями і гос
подарськими блоками, споруджено
комплекс студентських гуртожитків.
Сьогодні ВДНЗУ «УМСА» – вищий
навчальний заклад освіти 4 рівня акре
дитації МОЗ України, що займає гідне
місце у рейтингу вузів України. І в цьо
му велика заслуга М.С.Скрипнікова.
Свою науковопедагогічну діяль
ність він поєднував з громадською
роботою. Протягом ряду літ обирася
секретарем партбюро, профкому,
членом бюро Октябрьського райко
му, Полтавського обкому Компартії
України, членом ЦК КПРС, делега
том її останього XXVII з’їзду, депута
том районної, міської, обласної Рад
народних депутатів, головою облас
ного управління Дитячого фонду.
Його трудові досягнення відзначені
орденами «За заслуги» II та Ш ступе
ня, трьома медалями, орденами «Ми
коли Чудотворця» та «Святого Воло
димира», «Святої Софії».
До самого кінця особистими пере
конаннями М.С.Скрипнікова зали
шались вірність клятві Гіппократа,
творчий неспокій, постійна турбота
про поліпшення рівня підготовки лі
карівспеціалістів, про потреби прак
тичної охорони здоров’я.
Пам’ять про М.С.Скрипнікова на
завжди збережеться в наших серцях.
Ректорат, профком, співробітники
та студенти, колектив кафедри опе
ративної хірургії та топграфічної
анатомії ВДНЗУ «Українська ме
дична стоматологічна академія».
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
розглянула науковопрактична конференція

25 та 26 березня 2010 року на базі Вищого держав"
ного навчального закладу України “Українська медич"
на стоматологічна академія” пройшла науково"
практична конференція з міжнародною участю “Су"
часні методи діагностики, лікування та профілак"
тики в терапевтичній стоматології”, де висвітлю"
вались інноваційні технології, що вперше запровад"
жені в стоматологічну практику.
Святково прибрана 5 ауди
торія. В президії:
* перший заступник началь
ника Головного управління
охорони здоров’я Полтавської
обласної державної адмініс
трації Курилко Ю.В.;
* проректор з наукової ро
боти професор Кайдашев І.П.;
* заступник директора з на
укової роботи Інституту стома
тології АМН України, член
кор.ААН України, професор
Левицький А.П.;
* зав.кафедрою терапевтич
ної стоматології Харківського
інституту удосконалення ліка
рів, професор Куцевляк В.Ф.;
* зав.кафедрою пропедев
тики терапевтичної стоматоло
гії, професор Ковальов Є.В.;
* зав.кафедрою терапевтич
ної стоматології , професор Ні
колішин А.К.
Зі словами вітання до учас
ників конференції звернувся
проректор з наукової роботи
професор Кайдашев І.П. та
перший заступник начальника
Головного управління охорони
здоров’я Полтавської облас
ної державної адміністрації
Курилко Ю.В.
Головуючий професор Кай
дашев І.П. та професор Ніколі
шин А.К. букетом чарівних квітів
привітали з ювілеєм Заслуже
ного лікаря України, професо
ра Скрипнікову Т.П.
Велику зацікавленість ауди
торії викликали доповіді про
відних науковців, що працю
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ють в галузі стоматології, зок
рема: професора Політун Ан
тоніни Михайлівни (м. Київ), яка
розкрила питання впровад
ження в стоматологічну прак
тику нових методів лікування
ускладненого карієсу зубів;
членакореспондента ААН Ук
раїни, професора Левицького
Анатолія Павловича (м. Оде
са), що досконало висвітлив
сучасні уявлення про дисбіо
тичні аспекти патогенезу та лі
кування стоматологічних зах
ворювань у хворих на цукро
вий діабет; професора Бори
сенка Анатолія Васильовича
(м. Київ), який представив слу
хачам порівняльну характе
ристику різних сучасних адге
зивних систем, що використо
вуються в реставрації зубів.
Професор Куцевляк Валерій
Ісайович (м. Харків) наочно
продемонстрував присутнім
основні принципи направле
ної регенерації кісткової тка
нини в пародонтології з вико
ристанням аутоімунних ство
лових клітин; професор Рябо
конь Євген Миколайович (м.
Харків) представив основні
принципи лікування хворих на
генералізований пародонтит з
використанням препаратів,
що містять кверцетин.
На конференції доповідали
не лише науковці з України,
але й з ближнього зарубіжжя:
Росії та Білорусі. Так, профе
сор Юдіна Наталія Олексан
дрівна (м. Мінськ, Білорусь) оз

найомила слухачів з профілак
тичними та лікувальними захо
дами, які необхідно застосо
вувати у хворих на ішемічну
хворобу серця; доцент Бояркі
на Катерина Сергіївна (м.
Москва, Росія) висвітлила пи
тання мінімальноінвазивних
технологій лікування фісурного
карієсу; асистент Чуєв Вале
рій Петрович (Бєлгород, Росія)
представив клінічні аспекти ви
користання матеріалу “Триок
сидент” в стоматологічній
практиці.

шину А.К., Ступак О.П., Іленко
Н.М., Ступак П.П. (м. Полтава)
за доповідь “Використання
імунобіологічних засобів в ком
плексному лікуванні та профі
лактиці кандидозних стомати
тів” та Куроєдовій К.Л., Свін
ціцькому Б.В. (м. Полтава) “Зу
бощелепні аномалії у студен
тівстоматологів”. Третю пре
мію поділили: Петрушанко
В.М., Іленко Н.В. (м. Полтава)
“Оральні фактори виникнення
галітозу та способи впливу на
їх” та Федун І.Р. (м. Львів) “Шкід

Конференція
проходила
два дні. 26 березня, коли заві
дувачі профільних кафедр на
засіданні опорної кафедри
обговорювали новий проект
Програми з терапевтичної сто
матології на основі засад Бо
лонської конвенції, професор
Скрипнікова Таїса Петрівна
підвела підсумки міжнародної
науковопрактичної конфе
ренції та оприлюднила ре
зультати оцінки модератора
ми стендових доповідей.
Перша премія була присуд
жена Куцевляку В.І., Любченко
О.В. (м. Харків) за доповідь “Лі
кування кісткових деструктив
них захворювань скронево
нижньощелепного суглобу у
дітей”. Друга премія – Ніколі

ливий вплив наркотиків на ор
гани порожнин рота”.
Загалом на конференції бу
ло заслухано 25 доповідей на
актуальні питання терапевтич
ної стоматології та представ
лено більше 50 стендових до
повідей.Конференція прой
шла успішно, викликала жва
вий інтерес у делегатів та гос
тей нашого міста. Всі делегати
отримали сертифікат учасни
ка конференції.

А.К. НІКОЛІШИН,
завідуючий кафедрою терапев
тичної стоматології, д.мед.н.,
професор
О.П. СТУПАК,
асистент кафедри терапевтич
ної стоматології,к.мед.н.
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МОНІТОРИНГ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ
по Полтавському регіону (2009 рік)

Н

а сьогодні в Україні в ліку
вальних закладах викорис
товується понад 20 тисяч лікарських
засобів (ЛЗ). Більшості сучасних ЛЗ
притаманна полівалентна актив
ність, що є причиною виникнення
та розвитку різних за проявом і сту
пенем тяжкості побічних дій /побіч
них реакцій (ПД/ПР) ЛЗ.
Провідну роль у спостереженні за
безпекою ЛЗ належить системі фар
макологічного нагляду України, ос
новною діючою ланкою якого є регі
ональні відділення (РВ) по областях.
РВ по Полтавській області прово
дить активну роботу щодо виявлен
ня ПД/ПР ЛЗ при лікуванні хворих у
лікувальних закладах регіону. У 2009
р. робота регіонального відділення
здійснювалася за такими основними
напрямками:
– інформаційнопросвітницька
робота в лікувальних закладах (орга
нізація та проведення конференцій,
«круглих столів», виступи на радіо,
телебаченні, у регіональній пресі);
– аналіз спонтанних повідомлень
про ПД/ПР ЛЗ;
– співпраця з Д ержавною інспек
цією з контролю якості ЛЗ;
– консультативна робота з керівни
ками та практичними лікарями ліку
вальнопрофілактичних закладів;
– участь у роботі комісій Управ
ління охорони здоров’я Полтавської
обласної державної адміністрації з
атестації лікарів, провізорів та фар
мацевтів;
– просвітницька робота серед сту
дентів та лікарівінтернів Україн
ської медичної стоматологічної ака
демії;
– організація та проведення нав
чального курсу «Побічна дія ліків».
Слід зазначити, що кількість пові
домлень щорічно зростає, а кількість
лікувальнопрофілактичних закла
дів, що надали повідомлення, суттє
во не змінилась.
Аналіз кількості повідомлень про
ПД/ПР ЛЗ по районах області пока
зав різну ступінь активності лікарів з
подання первинних картповідом
лень, що є підставою для більш жорс
ткого адміністративного впливу на
керівну ланку медичної галузі окре
мих районів щодо спільної співпраці з
реєстрації ПД/ПР (Диканський, Ма
шівський, Глобинський, Семенів
ський, Котелевський райони).
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Аналіз випадків ПД/ПР ЛЗ залеж
но від країнивиробника за 2009 р.
суттєвих розбіжностей, порівняно з
минулими роками, не виявив. Пер
ше місце посідають виробники ліків
України (111 випадків із 204). Дос
татньо висока кількість повідомлень
на ліки, вироблені в Індії (22), Угор
щині (19),Німеччині (16).
Більшість випадків ПД/ПР ЛЗ за
лежно від статі та віку хворих свід
чить, що небажані ефекти найчастіше
спостерігаються у жінок всіх вікових
груп. Слід зазначити, що найчастіше
ПД/ПР ЛЗ спостерігаються в осіб
працездатного віку (1860 років).
Серед системних уражень, які ві
дображені в картахповідомленнях,
перше місце посідають реакції з боку
шкіри (98 повідомлень із 204); на
другому місці – реакції з боку систе
ми травлення (відповідно 34 із 204),
на третьому місці – реакції з боку
центральної нервової системи (30
повідомлень із 204);
Розподіл ЛЗ, що спричини ПД/ПР
по групах показав, що провідну роль
серед повідомлень посідають ЛЗ
протимікробної дії для системного
застосування (46 із 204). Друге місце
посідають засоби, що впливають на
центральну нервову систему (32 із
204). На третьому місці ЛЗ, що впли
вають на систему травлення та мета
болізм(31 із 204).
Серед повідомлень про ЛЗ, які
викликають алергічні реакції, про
відне місце належить засобам проти
мікробної дії для системного засто
сування (25 повідомлень із 204) та
засобам, що впливають на респіра
торну систему і для місцевого засто
сування (по 15 із 204).
У Полтавському регіоні налагод
жена тісна співпраця між співробіт
никами РВ та Державною інспекці
єю з контролю якості ЛЗ. Зокрема,
співробітники РВ ДП «Державний
фармакологічний центр» МОЗ Укра
їни брали активну участь у нарадах і
семінарах, проводили спільні виїзди
у лікувальні заклади області, негай
но повідомляли Державну інспекцію
з контролю якості ЛЗ про випадки
ПД/ПР ЛЗ, в яких підозрюється не
належна якість ЛЗ.
На рівні міських та обласного уп
равління охорони здоров’я проведе
но 39 зустрічей з адміністраціями лі
карень та інспекційних перевірок

роботи лікарів лікувальнопрофілак
тичних закладів.
Суттєву роль у роботі РВ відіграє
просвітницька діяльність, виступи у
пресі, по телебаченню і радіо з пи
тань фармаконагляду. Співробітни
ки РВ по Полтавському регіону взя
ли участь у проведенні нарадсемі
нарів (за 2009 р. – 14), виступили з
доповідями на конференціях (26),
опублікували 6 статей у журналах
щодо побічної дії ліків.
У 2009 р. працівниками РВ по Пол
тавському регіону було прочитано 96
лекцій з питань ПД/ПР ЛЗ для сту
дентів, інтернів, курсантів факульте
ту підвищення кваліфікації лікарів. В
Українській медичній стоматологіч
ній академії співробітниками РВ ор
ганізований і читається елективний
курс «Побічна дія ліків».
У 2009 р. співробітниками РВ про
довжувалась робота щодо обґрунту
вання накладу Державного форму
ляру для регіону та вивчення ступеня
інформатизації стаціонарів з метою
оптимізації інформаційного забез
печення підтримки формулярної
системи.
Для вдосконалення роботи РВ ДП
«Державний
фармакологічний
центр» МОЗ України по Полтавській
області на 2010 р. планується:
– збільшити кількість візитів до лі
карів з метою роз’яснення правил
заповнення і подання картповідом
лень;
– посилити роботу щодо збіль
шення кількості лікувальнопрофі
лактичних закладів по поданню
картповідомлень;
– розширити роботу щодо пропа
ганди правил фармаконагляду для
населення та лікарів у засобах масо
вої інформації;
– посилити роботу в поліклінічно
амбулаторних установах м.Полтави
та Полтавської області;
– продовжувати забезпечувати І
етап запровадження Державного
формуляру в Полтавському регіоні.
Віктор БОБИРЬОВ,
д.мед.н., професор
Тетяна ДЕВ’ЯТКІНА,
д.мед.н., професор
Вікторія ПОЧЕРНЯЄВА,
д.мед.н., професор
Олександр ОГЛОБЛЯ.
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«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
Тебе своїм сучасником звемо»
Літературно"мистецьке свято «Вслухаючись в Шевченкові рядки»
Воно від
булося з іні
ціативи сту
дентського
профкому, турбота
ми працівників бібліотеки на чолі з
Тетяною Юріївною Качан у чи
тальному залі і присвячувалась
196й річниці з дня народження ге
нія українського народу. «Він був
кріпаком, а став велетнем світової
культури», – так розпочала вона
свою розповідь. І цього разу при
сутні в залі студенти, працівники
академії мали змогу познайомити
ся не лише з поетичною творчістю
Т. Г. Шевченка, а і його художньою
спадщиною, що відома далеко не
всім. Завдяки майстерному муль
тимедійному супроводу, який ство
рив Валентин Тягло, перед присут
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німи пройшли немало картин тала
новитого художника, звучала музи
ка. Одягнені в національні костю
ми, студенти читали вірші,розкри
вали нові сторінки творчості поета.
Особливо зворушливо виглядала
студентка медичного коледжу Ве
роніка Приходько в образі княжни
Варвари Репніної.На свято був зап
рошений студент музучилища Вла
дислав Галай, який виконав у суп
роводі своєї бандури українську
народну пісню. Приємно, що сту
денти виявили таку активність – і
студентки медколеджу Олена Чер
нушенко та Аліна Баса, Андрій Са
довець, Олександр Зуб (медичний
факультет), і новообраний голова
студентського профкому Олек
сандр Лисяний, а студент медично
го факультету Михайло Сєдашов

доповнив поетичні рядки музич
ною композицією на скрипці.
Велику роботу для організації
цього свята провели працівники
бібліотеки. Експонувалася вистав
ка їх рукоділля, великий інтерес
викликала тематична книжкова
виставка, особливо книжкова ко
пія «Щоденника» Тараса Григоро
вича, написаного його рукою, який
цікаво прокоментувала бібліотекар
О. О. Подрезенко. І дуже розуміли
ся процитовані учасниками свята
слова Василя Симоненка: «Ми чує
мо тебе, Кобзарю, крізь століття,
тебе своїм сучасником звемо».
Т. ПЕТРОВА.
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«Мисс УМСА»

С

приходом весны все изменяется, все просыпается
и расцветает. На улице погода вызывает улыбку, и
чувство пришедшей долгожданной весны заставляет более
активно двигаться, как будто после очень длительной
спячки нужно прийти в себя. И хотя зимнее время было
довольно таки нескучным благодаря массе праздников и
ярких мероприятий, весенняя пора приносит с собой что
то красивое и свежее. Этим «самым» стал долгожданный
конкурс, который стал символическим началом в акаде
мии весны,– «Мисс УМСА». Здесь девушки показали, как
они начинают расцветать прямо на глазах. Столь краси
вый и, несомненно, интересный для всех конкурс прошел
в 5 аудитории 18 марта.
Это мероприятие не обошлось без жюри, которое сос
тавляли очень представительные люди : Лысенко Светла
на – директор фитнес – центра «Витамин», Максим Суп
руненко – директор компании «Креатив Груп», и Анна
Львовская – руководитель театра танца «Денс Драйв», а
также заместители деканов медицинского и стоматологи
ческого факультетов.
Конкурс проходил в очень яркой и веселой атмосфере.
Зал светился улыбками, а участницы своей неотразимос
тью.В конкурсе принимало участие шесть девушек: Ку
синская Алина, Касьянова Катя, Кавчак Марина, Верпека
Оксана, Кузьменко Дарья и Соловьева Саша. Все девушки
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были одинаково красивы, талантливы, и многие парни в
зале явно осознали, как они были глупы, что еще не поз
накомились хотя бы с одной из них. Девушки на конкурсе
постарались показать хотя бы частичку своего таланта –
они пели, танцевали, декламировали стихи, показывали
хореографические способности, в общем, удивляли тем,
какие талантливые люди находятся среди нас. Помимо ув
лекательных выступлений конкурсанток зрителя порадо
вали своими выступлениями и ранее зарекомендовавшие
себя студенты нашей академии. Кроме своей творческой
деятельности конкурсантки в интеллектуальном конкурсе
показали и что они очень неглупы и давали на сложные
вопросы быстрые и оригинальные ответы. Жюри было
поставлено в глухой угол, ведь выбирать было довольно
таки сложно. Но все же победительницей этого красивого
конкурса стала Кузьменко Дарья, а вицемисс – Кавчак
Марина. У Мисс УМСА довольно таки завидная биогра
фия – она с 5 лет занимается танцами, владеет тремя инос
транными языками , принимала участие в различных тур
нирах, призер всеукраинской олимпиады по французско
му языку. Теперь к ее достижениям добавилась еще одна
победа, и я думаю это далеко не последняя в ее такой яр
кой жизни.

Анастасия ЛЯХОВСКАЯ,
студентка ІІІ курса стоматологического факультета.
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ГОТУЙМОСЯ ДО З’ЇЗДУ АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ
а засіданні Координаційної ра
ди АСУ, яке відбулося 25 лютого
2010 року, прийнято рішення про про
ведення 78 жовтня 2010 року IV (XI)
з’їзду Асоціації стоматологів України у
м. Донецьку. Координаційна рада
затвердила організаційний комітет у
складі: Президент АСУ Косенко Кос
тянтин Миколайович (голова), віце
президенти АСУ Павленко Олексій
Володимирович та Борисенко Анато
лій Васильович, Генеральний секре
тар АСУ Біда Віталій Іванович, голови
осередків АСУ.
Директор з’їзду – Чижевський Іван
Володимирович, його заступники –
Удод Олександр Анатолійович та Ма
лашенко Юрій Петрович.
Затверджено порядок денний IV (XI)

Н

з’їзду Асоціації стоматологів України:
Звіт Президента АСУ;
Звіт ревізійної комісії АСУ;
Вибори Президента АСУ;
Вибори ревізійної комісії АСУ;
Затвердження змін до Статуту АСУ.
Створено групу щодо внесення змін
до Статуту Асоціації стоматологів Ук
раїни у складі: Біда Віталій Іванович
(Генеральний секретар АСУ); Сави
чук Наталія Олегівна (член правління
АСУ); Вахненко Олександр Микола
йович (член КР АСУ, заступник голови
правління Київського міського осе
редку АСУ).
Готуючись до з’їзду, слід здійснити
організаційні заходи по проведенню
конференцій осередків АСУ, на яких
представництво делегатівIV (XI) з’їзду

Асоціації стоматологів України – один
делегат від 50 членів АСУ:
– обрати делегатів IV (XI) з’їзду АСУ
згідно квоти;
– дати пропозиції щодо внесення
змін до Статуту АСУ;
– внести пропозицію щодо висунен
ня кандидатури на заміщення посади
Президента АСУ.
Беручи до уваги всю цю інформа
цію, просимо протягом квітня місяця
2010 року свої пропозиції надсилати
на кафедру післядипломної освіти
стоматологівортопедів
ВДНЗУ
«УМСА».

М.Я.НІДЗЕЛЬСЬКИЙ,
голова осередку Асоціації стоматологів
Полтавщини

НОВРУЗ БАЙРАМ – СВЯТО ВЕСНИ

Новруз байрам (свято весни) – одне з найулюбленіших свят в
Азербайджані, яке, як і в багатьох інших ісламських країнах,
урочисто відмічається з 19 по 22 березня кожного року.

С

аме цьому був присвячений
цікавий вечір, проведений
19 березня в аудиторії №5 студента
ми з Азербайджану, які навчаються
у вузах Полтави – ВДНЗУ «УМСА»,
Полтавському університеті спо
живчої кооперації, Полтавській
державній аграрній академії.
Ініціатором і організатором був
студент 3 курсу стоматологічного
факультету Ельвін Османов.
Розпочалось свято з Гімну Азер
байджану, який з гордістю викона

ли всі учасники концерту. Потім
глядачі побачили фільм про столи
цю цієї країни – місто Баку.
Теплими словами і побажаннями
привітали студентів та гостей свята
проректор з науковопедагогічної
діяльності та міжнародних зв’язків
д.мед.н., професор Скрипніков
А.М., заступник декана стоматоло
гічного факультету Салій А.В., зас
тупник декана медичного факуль
тету Талаш В.В. та заступник декана
підготовки іноземних студентів
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Старченко І.І.
За традицією організатори свята
подарували їм «семені» (спеціально
вирощену пророслу пшеницю в та
рілочках, перев’язану червоною
стрічкою та красиво оформлені
східні солодощі). Як подарунок для
азербайджанських студентів проз
вучала пісня «Це мій рідний край» у
виконанні народного самодіяльно
го вокального ансамблю «Мальви».
Ведучі вечора – студенти Алі та
Фірюза розповіли як саме прохо
дитьНовруз в Азербайджані, як во
ни його дуже чекають і заздалегідь
готуються. На площах і майданчи
ках міста розводять вогнища і, пе
рескакуючи через них, нібито зали
шають день слабкості в минулому
старому році, щоб прийти в новий
рік здоровими, бадьорими, весели
ми і радісними. Звучали пісні, ви
конувались запальні азербайджан
ські танці: «Лезгинка», «Ялли» та
інші. В кінці вечора ведучі гостин
но запросили всіх, хто матиме змо
гу, завітати до сонячного Азербай
джану і самим переконатись яка чу
дова це країна.
Байраминиз мубарек!
Зі святом!
Людмила Сидоренко,
художній керівник
відділу культурноосвітньої діяльності.
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