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ХАЙ РУШНИКАМИ ДОЛЯ СТЕЛИТЬ ВАМ ДОРОГУ!
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ З НАГОДИ ВИПУСКУ СТУДЕНТІВ2018
21 червня в палаці дозвілля «Листопад» відбулося урочис#
те засідання вченої ради Вищого державного навчального
закладу України «Українська медична стоматологічна
академія» з нагоди випуску студентів стоматологічного
факультету, медичних факультетів №1, №2 та факуль#
тету підготовки іноземних студентів.
743 випускники стали дипло#
мованими спеціалістами, 34 з
них отримали дипломи з від#
знакою.
Із цією знаковою подією
випускників та їх рідних в
своїх зверненнях щиро вітали
ректор академії професор Вя
чеслав Ждан, директор Депар
таменту охорони здоров’я
Полтавської обласної дер
жавної адміністрації Віктор
Лисак, начальник відділу ме
дичних кадрів Департаменту
охорони здоров’я Полтав
ської ОДА Олександр Оглобля,
начальник управління охоро
ни здоров’я виконавчого ко

мітету Полтавської міської
ради Сергій Котов, його Ви
сокопреосвященство архіє
пископ Новокаховський і Ге
нічеський Філарет.
Випускники із гордістю ви
ходили на сцену, щоб із рук
ректора та професорів отри
мати омріяний диплом, до
якого вони йшли ці довгі ро
ки.
Декани факультетів намага
лися відзначити кожного з
випускників, розказати про їх
досягнення у навчанні, нау
ковій роботі, спорті, худож
ній та культурній діяльності.
А зал зустрічав майбутніх лі

карів бурхливими оплесками.
Свято пройшло у теплій та
дружній атмосфері. Після от
римання дипломів випускни
ки в урочистій обстановці да
ли клятву Гіппократа. А чут
тєві та запальні пісні, нат
хненні танці, душевні відео
про випускників, викладачів
та батьків викликали захоп
лення усіх присутніх та прик
расили це неймовірне дійс
тво.
Бажаємо нашим випускни#
кам подальших звершень та
досягнень, легкої дороги у
житті! Українська медична
стоматологічна
академія
впевнена, що всі її вихованці
підтвердять горде звання ви#
пускника ВДНЗУ «УМСА» сво#
їми професійними успіхами та
перемогами.
У ДОБРУ ПУТЬ, ШАНОВНІ
ВИПУСКНИКИ!

В ДОБРУ ПУТЬ, ШАНОВНІ ЛІКАРІСПЕЦІАЛІСТИ!
26 червня 2018 року відбулось урочисте засідання вченої ради
навчально#наукового інституту післядипломної освіти з наго#
ди 60#го випуску лікарів#спеціалістів.

У цей день сертифікати отримали
148 лікарівспеціалістів медичного
профілю та 118 лікарястоматолога,
які будуть працювати не лише в ліку
вальнопрофілактичних
закладах
Полтавської області, а й за її межами.
З вітальним словом до присутніх
звернулися ректор академії профе
сор Вячеслав Ждан, начальник відді
лу медичних кадрів Департаменту
охорони здоров’я Полтавської ОДА

Олександр Оглобля, проректор з
науковопедагогічної роботи та піс
лядипломної освіти професор Ігор
Скрипник та директор навчально
наукового інституту післядипломної
освіти доцент Алла Марченко.
Вони щиро подякували адміністра
ції ВДНЗУ «УМСА», співробітникам
навчальнонаукового інституту після
дипломної освіти та усім викладачам
академії за плідну співпрацю і що

денну кропітку роботу та побажали
випускникам міцного здоров’я, щас
тя, наснаги, професійного зростан
ня та здійснення усіх заповітних мрій.
Звання «лікарспеціаліст» було
присвоєно лікарямінтернам за спе
ціальностями: «Акушерство і гінеко
логія», «Анестезіологія та інтенсивна
терапія», «Загальна практика – сімей
на медицина», «Внутрішні хвороби»,
«Неонатологія»,
«Офтальмологія»,
«Ортопедія і травматологія», «Отола
рингологія», «Патологічна анатомія»,
«Педіатрія», «Хірургія», «Урологія»,
«Стоматологія». Для вручення серти
фікатів запросили голів комісій з фаху.
Лікаріспеціалісти, у свою чергу,
привітали своїх викладачів, адмініс
трацію і співробітників ННІПО та ви
разили велику вдячність за розумін
ня, допомогу, підтримку, знання і на
вички, що отримали протягом свого
навчання.
Адміністрація навчальнонауково
го інституту післядипломної освіти
бажає Вам щастя, міцного здоров’я,
постійного удосконалення освітньо
го рівня та лікарської майстерності.
Пам’ятайте, що двері нашої акаде
мії завжди відчинені для Вас!

В І ТА Є М О З П О Ч Е С Н И М И В І Д З Н А К А М И !
З нагоди відзначення Дня медичного праців#
ника в Палаці дозвілля «Листопад» відбулися
урочистості та святковий концерт.
Серед запрошених на свято – працівники ме
дичної галузі міського й обласного підпорядку
вання.
Щиро привітав усіх присутніх із професійним
святом міський голова Олександр Мамай. Під час
урочистостей очільник міста відзначив кращих з
кращих працівників галузі преміями, грамотами,
грошовими сертифікатами для підвищення рівня
охорони здоров’я, забезпечення полтавських ме
дичних закладів новітнім обладнанням і сучасни
ми приладами для діагностики і лікування.
Премією від міського голови Олександра Мамая
і Почесною грамотою виконавчого комітету Пол
тавської міської ради за вагомий особистий вне
сок у підготовку кваліфікованих фахівців, висо
кий професіоналізм, успішну діяльність у системі
охорони здоров’я й активну життєву позицію бу
ли нагороджені наші вельмишановні співробітни
ки: завідувачка кафедри українознавства та гума
нітарної підготовки ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЛЕЩЕНКО, доцент кафедри ортопедичної стома
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тології з імплантологією ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИ#
МИРОВИЧ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, доцент кафед
ри терапевтичної стоматології ІВАН ЮРІЙОВИЧ
ПОПОВИЧ.
Трибуна лікаря

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»
НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 25РІЧЧЮ КАФЕДРИ ВНУТРІШНІХ
ХВОРОБ ТА МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ З ШКІРНИМИ ТА ВЕНЕРИЧНИМИ
ХВОРОБАМИ ТА 75РІЧЧЮ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ПРОФЕСОРА М.М. ПОТЯЖЕНКА
15 червня 2018 р. у Вищому дер
жавному навчальному закладі Ук
раїни «Українська медична стома
тологічна академія» була проведе
на науковопрактична конферен
ція «Сучасні аспекти внутрішньої
медицини та післядипломної осві
ти», присвячена 25річчю кафедри
внутрішніх хвороб та медицини не
відкладних станів з шкірними та ве
неричними хворобами та 75річчю
завідувача, фундатора кафедри
професора Максима Макаровича
ПОТЯЖЕНКА.
Відкрили конференцію ректор
академії професор Вячеслав Ми
колайович Ждан та народний депу
тат України професор Костянтин
Євгенович Іщейкін. Привітали ювіля
ра директор Навчальнонаукового
інституту післядипломної освіти до
цент Алла Володимирівна Марчен
ко, головний спеціаліст відділу ліку
вальнопрофілактичної допомоги
населенню управління лікувально
профілактичної допомоги населен
ню та медичних кадрів ДОЗ Полтав
ської облдержадміністрації, екс
перт ДОЗ за напрямом «Терапія, за
гальна практикасімейна медици
на, професійна патологія, ревмато
логія, неврологія» Іван Федорович
Шумейко, позаштатний міський те
рапевт м. Полтави, завідувач тера
певтичним відділенням 2 МКЛ м.
Полтави Марина Миколаївна Не
войт, головний лікар КУ «Полтав
ський обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф» Олександр Степано
вич Лавренко, головний лікар
ПОККД Костянтин Євгенійович Ваку
ленко, завідувачі терапевтичних та
стоматологічних кафедр Вищого
державного навчального закладу
України «Українська медична сто
матологічна академія» та учитель і
наставник Максима Макаровича –
професор кафедри внутрішньої
медицини №1 легендарний Мак
сим Андрійович Дудченко.
На конференції був продемонс
трований документальний фільм,
присвячений ювіляру – «Шлях дов
жиною в життя (до 75річчя з Дня на
родження проф. Потяженка М.М.)»,
який підготував учень Максима Ма
каровича – професор Ігор Микола
йович Скрипник.
В роботі науковопрактичної кон
ференції взяли участь:
1. Доцент Люлька Н.О. з доповід

Трибуна лікаря

дю «25 років кафедрі внутрішніх хво
роб і медицини невідкладних станів
з шкірними та венеричними хворо
бами: здобутки та перспективи»;
2. Чл.кор. НАМН, проф. Нетяжен
ко В.З. з доповіддю «Принципи інфу
зійної та ад’ювантної та антитром
ботичної терапії в клініці внутрішніх
хвороб»;
3. Проф. Катеренчук І.П. з доповід
дю «Мистецтво лікування в образот
ворчому мистецтві»;
4. Проф. Скрипник І.М. з доповід
дю «Синдром подразненого ки
шечника: як максимально адапту
вати Римські критерії ІV в клінічну
практику?»;
5. Проф. Литвиненко Н.В. з допо
віддю «Хвороба Бінсвангера (прог
ресуюча судинна лейкоенцефало
патія): діагностика та лікування в
практиці терапевта та сімейного лі
каря»;
6. Проф. Ліхачов В.К. з доповіддю
«Клімактерій та меноваузальна гор
монотерапія»;
7. Доц. Маслова Г.С. з доповіддю
«Неалкогольний стеатогепатит як
глобальна епідемія (до 1го Міжна
родного дня неалкогольного стеа
тогепатиту).
Наприкінці конференції були на
ведені основні підсумки та надбан
ня в роботі кафедри, а саме: за 25
років роботи кафедри підготовлено
для практичної охорони здоров’я
968 лікарівтерапевтів, 116 лікарів з
фаху «Медицина невідкладних ста
нів», 41 лікар загальної практики –
сімейної медицини, 69 лікарів –
дерматовенерологів. Захищено: 4
докторські і 7 кандидатських ди
сертацій, підготовлено 37 магістрів
медицини з фахів «Внутрішні хворо
би», «Медицина невідкладних ста

нів» та «Дерматовенерологія». В клі
нічній ординатурі пройшов навчан
ня 61 лікар, з яких 38 – іноземні гро
мадяни. На циклах тематичного
удосконалення, передатестацій
них циклах та стажуванні підвищили
рівень фахової підготовки 1081 ліка
рів різних спеціальностей.
На базі кафедри з 1998 р. успішно
працює Полтавський обласний
навчальнопрактичний пульмоно
логічний центр, який є основною
науковометодичною та лікуваль
ною базою для проведення та
впровадження в практику наукових
досліджень. За роки існування ка
федри співробітниками опублікова
но в фахових вітчизняних та інозем
них виданнях 987 наукових статей,
92 навчальнометодичні статті, 242
тези; видано 38 навчальних та нав
чальнометодичних посібників з
грифами МОЗ та МОН України, 2
підручника і 1 монографія; розроб
лено 35 патентів на корисну мо
дель, 12 інформаційних листів, 9 ме
тодичних рекомендацій, 4 нововве
дення.
Найбільш суттєві наукові розроб
ки співробітників кафедри активно
впроваджуються в практичну охо
рону здоров’я та педагогічний про
цес.
Таким чином, кафедра продов
жує займати провідні позиції у під
готовці лікарів практичної охорони
здоров’я Полтавщини та науково
педагогічних працівників системи
вищих медичних закладів освіти.
Колектив кафедри внутрішніх хвороб
і медицини невідкладних станів
з шкірними та венеричними хворобами.
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДБОРУ
ВІДЗНАКИ ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ «ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» ТА «МЕДАЛЬ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА»
13 червня в Полтавській обласній
державній адміністрації відбулося
нагородження переможців регіо
нального відбору відзнаки за про
фесіоналізм та милосердя «Орден
Святого Пантелеймона» та «Медаль
Святого Пантелеймона».
Голова Полтавської обласної дер
жавної адміністрації Головко Вале
рій Анатолійович та голова Полтав
ської обласної ради Біленький
Олександр Юрійович привітали
присутніх із професійним святом і від
імені Поважної ради відзнаки «Ор
ден Святого Пантелеймона» вручи
ли почесні дипломи.
Нагороди отримали:
 у номінації «Найкращий лікар» –
Хомрач Володимир Федорович, лі
кар ортопедтравматолог ортопе
дичного відділення Полтавської об
ласної клінічної лікарні відновного лі
кування та діагностики з обласними
центрами планування сім’ї та реп
родукції людини, медичної генетики;
 у номінації «Найкращий медич
ний працівник» – Самолеліс Людми
ла Миколаївна, заступник головного
лікаря з медсестринства Полтав
ської обласної клінічної психіатрич
ної лікарні ім. О.Ф. Мальцева, Голова
Асоціації медичних сестер Полтав
ської області;

 у номінації «Новатор охорони
здоров’я» – Кайдашев Ігор Петро
вич, доктор медичних наук, профе
сор, проректор з наукової роботи
ВДНЗ України «УМСА»;
 у номінації «За досягнення у між
народному співробітництві у охоро
ні здоров’я» – Лисак Віктор Петро
вич, директор Департаменту охоро
ни здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації;
 у номінації «Взірець служіння
суспільству» – Каптур Ірина Михай
лівна, волонтер.
У 2018 році вперше обирали най
кращих і серед молодих медичних
працівників віком до 35 років на від
знаку «Медаль Святого Пантелеймо
на».
Із Полтавщини претендентами на
цю відзнаку стали троє молодих ме
диків.
У номінації «За лікарське мистец
тво» – Гринь Катерина Вікторівна, лі
карпсихіатр Полтавської обласної
психіатричної лікарні ім. О.Ф. Маль
цева у психіатричному відділенні для
інвалідів та ветеранів війни.
У номінації «За турботу і ласку до
хворого» – Шуть Ольга Олегівна,
старша сестра медичного відділен
ня інтервенційної радіології з бло
ком інтенсивної терапії та рентген хі

рургічним блоком Полтавської об
ласної клінічної лікарні ім. М.В. Склі
фосовського.
У номінації «За наукові розробки в
медицині» – Акімов Олег Євгенович,
аспірант кафедри патофізіології
ВДНЗУ «УМСА».
За результатами голосування На
ціональної експертної комісії Лисак
Віктор Петрович, директор Департа
менту охорони здоров’я Полтав
ської обласної державної адмініс
трації, увійшов у двадцятку найкра
щих лікарів України, які були номіно
вані на «Орден Святого Пантелей
мона».
100 тисяч гривень – таку суму отри
мають кращі вітчизняні медики 9
серпня у день свого небесного пок
ровителя. Окрім грошової нагороди
їм також вручатимуть Орден Святого
Пантелеймона.
Нагадаємо, «Орден Святого Пан
телеймона» заснований у 2009 році,
з 2017 року він є найвищою громад
ською нагородою для медиків за
професіоналізм і милосердя. Наго
роду підтримують усі християнські
церкви в Україні, МОЗ та Національ
на академія медичних наук. Цю на
городу ще називають своєрідним
«Оскаром» у медицині.

ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ
22 червня студенти та співробіт#
ники ВДНЗУ «УМСА», представники
Центру управління освітньо#вихов#
ною та гуманітарною роботою з мо#
лоддю, Ради ветеранів, бібліотеки
та студентського парламенту ака#
демії взяли участь у заходах з нагоди
Дня скорботи та вшанування
пам’яті жертв війни в Україні.
Разом із сотнями небайдужих
полтавців, представниками влади,
політичних партій, громадських ор
ганізацій та трудових колективів,
ветеранськими організаціями, ду
ховенством та студентством міста
вшановували пам’ять загиблих уро
чистим покладанням вінків і квітів
до Вічного вогню на Меморіалі
Солдатської Слави.
Усі присутні схилили голови у
хвилині мовчання перед святою

пам’яттю полеглих, перед усіма ге
роямивизволителями, що здій
снили великий, незабутній подвиг,
завдяки якому ми маємо можли
вість жити у вільній незалежній
країні.
Напередодні Дня скорботи та
вшанування пам’яті жертв війни в
Україні
вчена
рада
ВДНЗУ
«УМСА» привітала свого колегу –
професора кафедри внутрішньої
медицини №1, доктора медичних
наук, почесного академіка ВДНЗУ
«УМСА», полковника медичної
служби у відставці, учасника бойо
вих дій Другої світової війни ДУД
ЧЕНКА Максима Андрійовича. Від
імені Всеукраїнської громадської
організації «Спілка ветеранів та
працівників силових структур Ук
раїни» ректор академії професор
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Ждан Вячеслав Миколайович вру
чив професору Дудченку Максиму
Андрійовичу пам’ятну медаль «За
нашу Победу. 9 мая 1945».
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