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ЗУСТРІЧ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
яльності медичних служб взяли
активну участь – директор На
ціонального інституту хірургії
та трансплантології імені. О.О.
Шалімова, керівник відділу хі
рургії шлунковокишкового
тракту – Усенко О.Ю., дирек
тор Національного інституту
серцевосудинної хірургії ім.
М.М. Амосова – Лазоришинець
В.В., президент Національної
академії медичних наук Украї
ни – Цимбалюк В.І., генерал
майор медслужби, начальник
департаменту з питань охорони
здоров’я адміністрації Прези
дента України – Лурін І.А.
На завершення учасники до
мовилися про проведення по
дальших зустрічей задля ре
В обговоренні важливих та вання первинної ланки медич зультативної та плідної спів
актуальних питань реформу ної допомоги; організації ді праці.

8 жовтня до Української медичної стоматологічної академії
завітали почесні гості. Під егідою народного депутата
України – Іщейкіна К.Є. та ректора академії – Ждана В.М.
була ініційована зустріч у колі колег"однодумців.

«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»
ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА

23"25 жовтня 2018 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася
Десята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті». Організувала
та провела виставку компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних
наук України.
За результатами проведених рей"
тингових конкурсів академія нагород"
жена:
Золотою медаллю та Дипломом у но
мінації «Інновації в науковій співпра
ці студентів і викладачів – важливий
фактор забезпечення якості вищої ос
віти»;
Дипломом за активну участь і пре
зентацію інноваційних технологій
навчання.
Вітаємо з нагородами!

« А К Т УА Л Ь Н І П И ТА Н Н Я К О М О Р Б І Д Н О С Т І В Н У Т Р І Ш Н І Х Х В О Р О Б
У З А ГА Л Ь Н О Л І К А Р С Ь К І Й П Р А К Т И Ц І »
ОБЛАСНА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
23 жовтня 2018 року в аудиторії №5 Української медичної стома"
тологічної академії відбулася обласна науково"практична конферен"
ція «Актуальні питання коморбідності внутрішніх хвороб у загаль"
нолікарській практиці», організована кафедрою сімейної медицини і
терапії навчально"наукового інституту післядипломної освіти.
У рамках роботи конференції
було представлено 10 доповідей
науковопедагогічних працівни
ків Української медичної стома
тологічної академії (м. Полтава),
Харківського національного ме
дичного університету і Харків
ського національного універси
тету ім. В.Н. Каразіна.
Тематика доповідей була пред
ставлена оглядом сучасних да
них щодо класифікації, діагнос
тики та лікування хвороб малих
судин мозку (проф. Міщенко
В.М., м. Харків); перспективним
терапевтичним напрямам захис
ту міокарда в пацієнта з ішеміч

ною хворобою серця та комор
бідними станами (проф. Князь%
кова І.І., м. Харків); особливос
тям ураження шлунковокишко
вого тракту при використанні
НПЗС та підходи до їх лікування
(доц. Бабаніна М.Ю.); підходам
до надання допомоги пацієнтам
із артеріальною гіпертензією та
цереброваскулярними захворю
ваннями (доц. Кітура Є.М.); ви
користанню ентеросорбції в
практиці сімейного лікаря (проф.
Терьошин В.О.); порівнянню фак
торів ризику, особливостей клі
нічного перебігу лікування при
синдромі подразненого кишеч

ника та неспецифічному вираз
ковому коліті (ас. Кир’ян О.А.);
розбору клінічного випадку паці
єнта з остеоартритом (доц. Іва%
ницький І.В.); використанню су
часних молекул структурномо
дифікаційної дії (ас. Лебідь В.Г.);
захворюванням на ревматичні
хвороби в Полтавській області та
їх динаміку протягом останніх
років із акцентом на профілак
тичних заходах (Гордієнко О.В.,
завідувач ревматологічного відді
лення Полтавської обласної клі
нічної лікарні ім. М.В. Скліфо
совського).
Представлені доповіді виклика"
ли значний інтерес в учасників
конференції: практикуючих ліка"
рів, лікарів"курсантів, лікарів"ін"
тернів та студентів, які взяли
участь в активному обговоренні
представлених тем.

« З О Л О ТА С О Н АТА »
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС МИСТЕЦТВ
Науку може всякий вивчити – один з великою, інший з меншою працею.
Але від мистецтва отримує кожен стільки, скільки він сам в змозі дати.
А. Шопенгауер

27 жовтня в палаці дозвілля
«Листопад» уже вдруге відбувся
Міжнародний фестиваль"кон"
курс мистецтв «Золота соната»,
присвячений 270"річчю з Дня на"
родження доктора медицини та
хірургії, відомого акушера, гісто"
лога, анатома, одного із осново"
положників мікроскопічної ана"
томії Олександра Михайловича
Шумлянського
(1748"1795),
уродженця Полтавщини, який
розробив проект перетворення
госпітальних шкіл на медико"хі"
рургічні училища.
Організаторами фестивалю
стали: Європейська молодіжна
ліга та Українська медична сто
матологічна академія.
На початку фесту від імені
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ректора академії професора
В.М. Ждана усіх присутніх на за
ході привітав проректор з науко
вопедагогічної та виховної ро
боти професор В.І. Похилько.
Загалом у фестивалі взяли
участь студенти вишів та праців
ники лікувальних установ Укра
їни.
Академію представили 7 ко
лективів художньої самодіяль
ності відділу культурноосвіт
ньої діяльності: народний ама
торський вокальний чоловічий
гурт «Пліка вокаліз» – Гранпрі
(естрадний вокал), народний
аматорський вокальний ан
самбль «Мальви» – Гранпрі (на
родний вокал), ансамбль народ
ного танцю співробітників ака

демії «Візерунки» – І місце, на
родний аматорський хор «Кри%
ниця» – І місце, ансамбль баль
носпортивного танцю «Орхі%
дея» – І місце, народний самоді
яльний
ансамбль
танцю
«Юність» – І місце, народний
аматорський духовий оркестр –
І місце.
Всі колективи «УМСА» гідно
виступили та показали високий
рівень підготовки. Вітаємо з пе"
ремогою!!!
Л.В. Сидоренко.
Начальник відділу
культурноосвітньої діяльності.
Трибуна лікаря

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНА
25 РІЧЧЮ НАВЧАЛЬНО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ «УМСА»
16 жовтня 2018 року відбулася на"
уково"практична конференція з
міжнародною участю «Актуальні
питання післядипломної медичної
освіти та клінічної медицини», прис"
вячена 25"річчю Навчально"науково"
го інституту післядипломної освіти
«УМСА».
Конференція внесена до Реєстру
з’їздів, конгресів, симпозіумів та кон
ференцій МОН України, ДНУ «Україн
ський інститут науковотехнічної екс
пертизи та інформації» на 2018 р. та
Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів
та науковопрактичних конференцій у
2018 р. МОЗ і НАМН України.
З вітальним словом виступив ректор
Української медичної стоматологічної
академії, заслужений лікар України,
професор Ждан В.М. Науковопеда
гогічний колектив, співробітники та ве
терани Інституту отримали Почесні
грамоти Полтавської обласної дер
жавної адміністрації, Полтавського
міського голови, Шевченківської ра
йонної ради в м. Полтава, відзнаки та
грамоти ректора академії.
Вітали учасників та гостей конфе
ренції делегація з Харківської медич
ної академії післядипломної освіти,
Навчальнонаукового інституту після
дипломної освіти ІваноФранківського
національного медичного університе
ту, Дніпропетровської медичної ака

демії, Донецького та Львівського наці
ональних медичних університетів.
Особливу подяку колективу Навчаль
нонаукового інституту післядиплом
ної освіти висловили представники
Чернігівської, Кременчуцької та Мир
городської філій.
Пленарне засідання розпочалося з
показу документального фільму «Нав
чальнонауковому інституту післядип
ломної освіти «УМСА» – 25» та доповід
дю проректора з науковопедагогіч
ної роботи та післядипломної освіти,

заслуженого діяча науки і техніки Ук
раїни, професора – І.М. Скрипника
«25 років післядипломної освіти: від ви
токів до сьогодення».
Учасники конференції працювали в
секціях «Клінічна медицина», «Стома
тологія» та «Актуальні питання після
дипломної освіти». Проведені розши
рені засідання опорних кафедр із піс
лядипломної освіти МОЗ України за
фахами: «Стоматологія», «Терапевтич
на стоматологія», «Ортопедична сто
матологія», «Ортодонтія».

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»
НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
ПРИСВЯЧЕНА 80 РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА Є.В. КОВАЛЬОВА
2526 жовтня в рамках проведення
науковопрактичної конференції з
міжнародною участю «Актуальні
проблеми сучасної стоматології»,
присвяченої 80річчю з Дня народ
ження Заслуженого діяча науки і
техніки України, академіка Україн
ської академії наук, доктора ме
дичних наук, професора Є.В. Кова
льова, заслухано виступи завідую
чих кафедрами з усієї України (Київ,
Харків, Львів, Одеса, Дніпро, Чернів
ці, Суми, Тернопіль, Краматорськ,
Рубіжне).
На засіданні також заслухані допо
віді лікарів приватної практики. Вша
новано вчителів, фундаторів стомато
логії Української медичної стомато
логічної академії. Проведено засі
дання опорних кафедр пропедевти

Трибуна лікаря

ки терапевтичної стоматології та те
рапевтичної стоматології з головую

чими проф. Ткаченко І.М. та проф.
Петрушанко Т.О.
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ЛІКАРПАТРІОТ, ЗАХИСНИК УКРАЇНИ!
РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕДИКО ПАТРІОТИЧНИЙ КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
10 жовтня 2018 р. в «УМСА» вдруге відбувся регіональний медико"патрі"
отичний конкурс професійної майстерності «Лікар – патріот, захисник
України!», присвячений 25"річчю Навчально"наукового інституту після"
дипломної освіти «УМСА» та з нагоди Дня захисника України, Покрови
Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва.
Цього року конкурс вперше отримав
статус регіонального – в його проведен
ні взяли участь навчальні медичні закла
ди з м. Полтави та області: «УМСА» (рек
тор – проф. Ждан В.М.), медичний ко
ледж «УМСА» (директор – к.пед.н. Кун
дій Ж.П.), навчальнонауковий інститут
післядипломної освіти (директор – доц.
Марченко А.В.), Комунальний вищий
навчальний заклад Полтавський БМК
(директор – к.мед.н. Синенко О.А.),
Кременчуцький медичний коледж ім. В.І.
Литвиненко (директор – Малик С.С.).
Організаторами конкурсу виступили:
ППО академії (голова доц. Борисова
З.О. та її заступник викл. Микитенко
А.О.), ЦУОВГРМ (проректор з науково
педагогічної та виховної роботи проф.
Похилько В.І.), комісія по роботі з молод
дю при ППО (голова – ас. Драбовьский
В.С.) та кафедри академії: медицини ка
тастроф та військової медицини (проф.
Шепітько К.В.), внутрішніх хвороб та ме
дицини невідкладних станів з шкірними
та венеричними хворобами (проф. Потя
женко М.М.), анестезіології з інтенсив
ною терапією (проф. Сонник Є.Г.), дитя
чої хірургічної стоматології з пропедевти
кою хірургічної стоматології (проф. Тка
ченко П.І.), дитячої хірургії з травматологі
єю та ортопедією (доц. Пелипенко О.В.);
викладачі з трьох медичних коледжів
(МК): Школьна О.В. (МК «УМСА»); Кока
В.М. (КВНЗ Полтавський БМК); Косенко
М.А. (Кременчуцький МК).
З вітальним словом виступив ректор
академії, Заслужений лікар України,
д.мед.н., професор Ждан В.М. З Днем
захисника України присутніх привітали
вихованці Полтавського обласного вій
ськовоспортивного центру «Воїн» (керів
ник – Бариш О.М.). Акапельно виступив із
піснею «Гей соколи» народний аматор
ський вокальний гурт «Пліка вокаліз».
Конкурсну програму оцінювало ком
петентне журі та судді: ректор «УМСА»
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Ждан В.М. – голова журі, проректор з
науковопедагогічної роботи та після
дипломної освіти Скрипник І.М., про
ректор з науковопедагогічної та вихов
ної роботи Похилько В.І., начальник від
ділу лікувальнопрофілактичної допомо
ги Управління ОЗ ВК Полтавської МР Бі
лозерський Ю.П., головний лікар КУ
«Полтавський обласний центр ЕМД та
МК» Лавренко О.С., начальник відділу
реалізації молодіжної політики Полтав
ської МР Павленко А.О.
Серед гостей на заході були присутні
учасники бойових дій: Аліїв О.С., Дов
женко В.В., Кошман А.В., Потинков Р.М.,
Дугарь Н.П., а також головний спеціаліст
з питань молодіжної політики Управління
у справах сім’ї, молоді та спорту Пол
тавської ОДА Засенко М.В., головний лі
кар КУ «Полтавський обласний центр
екстреної медичної допомоги та меди
цини катастроф» Лавренко О.С., на
чальник відділу лікувальнопрофілактич
ної допомоги Управління ОЗ ВК ПМР Біло
зерський Ю.П.
Для участі в конкурсі учасники прой
шли 4 тренінги під керівництвом викла
дачів «УМСА». В запеклій професійній
боротьбі зійшлися 3 команди – «Черво
ні», «Сині» та «Жовті». Традиційно вони
змагалися у 4х конкурсах. В першому –
учасники збирали компоненти аптечки
медичної загальновійськової індивіду
альної (АМЗІ). Другий конкурс був прис
вячений тактичній медицині в умовах бо
йових дій, третій – медицині невідклад
них станів. Четвертий конкурс – надання
допомоги потерпілим з переломами різ
ного ступеня складності та госпіталіза
ція пацієнта.
Переможцем стала команда «Адре
налін» (капітан «Синіх» – Почерняєва Т.В.).
До складу команди увійшли також лікарі
інтерни Мельник Л.М., Стегній М.Е. та сту
денти мед. коледжів – Ракецький В.С.,
Сук В.Ю., Кулиба І.В. (МК, м. Кременчук).

ІІ місце здобула команда під назвою
«Status quo» у складі лікарівінтернів: Ви
ноградов І.О. (капітан «Жовтих»), Хрис
тенко П.В., Олефір І.М. та студентів мед.
коледжів – Ахмедова Д.А., Шевченко К.Р.,
Плакушко О.С. Команда «Червоних» під
назвою «Ескулап» отримала ІІІ місце. Ка
пітан команди – Пилипенко С.В., лікарін
терн. До складу його команди увійшли лі
каріінтерни Блоха Т.П., Іванович О.Б. та 3
студенти з МК (Войнова В.К., Сивоглаз
А.А., Шиш Т.А.).
Команди були нагороджені диплома
ми, солодкими подарунками, футбол
ками з логотипом конкурсу, кровоспин
ними джгутами «Січ» (стандарт НАТО) та
отримали сертифікати учасника, а ко
мандапереможець отримала кубок.
За надану матеріальнотехнічну та ор
ганізаційну допомогу в підготовці та про
веденні конкурсу Вячеслав Миколайо
вич вручив подяки: головному лікарю КУ
«Полтавського обласного центру екс
треної медичної допомоги та медицини
катастроф» Лавренку О.С., голові студ.
профкому Кравченко В., викладачам ка
ф. медицини катастроф та військової ме
дицини – Клипаченко І.В., Салюк В.В., ст.
викл. Рожнову В.Г.; доц. каф. внутрішніх
хвороб та медицини невідкладних станів
– Настрозі Т.В. та Люльці Н.О., доц. каф.
анестезіології з інтенсивною терапією
Шумейку О.Г. та викл. каф. дитячої хірургії
з травматологією і ортопедією: зав. каф.
доц. Пелипенку О.В., доц. Павленко С.М.
та ас. Ковальову О.С.
Ми вдячні за підтримку в організації
конкурсу: начальнику Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту ВК ПМР
– Ромась О.М., директору Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Полтав
ської ОДА – Будському О.В., партнеру
конкурсу – компанії медтехніка «Віо
ла» (генеральний директор Олійник
І.В., комерційний директор Загорулько
В.Б.), керівнику «Центру соціальної
адаптації ветеранів та інвалідів АТО»
А. Кошману, голові студ. профкому
Кравченко В. та волонтерам академії.
Доцент кафедри дитячої хірургічної
стоматології з пропедевтикою хірургічної
стоматології Дубровіна О.В.
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«ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА 2018»
31 жовтня в Полтавському акаде
мічному обласному театрі ляльок зіб
ралися найталановитіші першокур
сники, аби вразити присутніх своїми
талантами на найочікуванішому шоу
осіннього сезону – «Дебюті першо
курсника 2018». В урочистій атмос
фері яскраво, неймовірно і захоплю
юче проявили себе студенти не тільки
різних факультетів, але й різних націо
нальностей.
Це завжди так хвилююче, але ті, хто
вийшов сьогодні на сцену, довели со
бі, глядачам та журі, що їх таланти вар
ті уваги, своїми виступами наголосили,
що із переходом у доросле студент
ське життя не варто забувати про роз
виток своїх талантів, а навпаки – розви
вати їх та наполегливо йти до постав
леної мети.
В складі журі конкурсу були: голова
суддівської комісії – проректор з нау
ковопедагогічної та лікувальної робо
ти Ксьонз Ігор Володимирович, декан
стоматологічного факультету Сидоро
ва Алла Іванівна, декан медичного фа
культету №1 Рябушко Микола Микола

йович, заступник декана медичного
факультету №2 Гордієнко Людмила
Петрівна, заступник декана факульте
ту підготовки іноземних студентів Вах
ненко Андрій Вікторович, начальник
відділу культурноосвітньої діяльності
Сидоренко Людмила Володимирівна.
Усі учасники були гідні нагороди, то
му оцінювати таланти юних першокур
сників було надзвичайно важко. При
ємно спостерігати, як кожен виступаю
чий віддавав глядачам частинку себе,
а зал віддячував гучними оваціями. Пер
шокурсники продемонстрували різно
манітні таланти: танці, вокальні виступи,
жарти та поетичну майстерність. Це
вкотре доводить, що академія може пи
шатися своїми студентами!
Дипломом за участь в академічному
мультифестивалі «Дебют першокур
сника 2018» та перемогу в номінації
«Кращий танцювальний номер» здобу
ли Ющенко Яна і Кривчун Вадим; «Кра
щий вокал» – Яковлева Арина; «Род
зинка фестивалю» – Ndu Viktory. Пере
могу в номінації «Краща команда КВК»
отримав лікувальний факультет.

«Приз глядацьких симпатій» та «Кра
щий дебют 2018» отримав Андамові Ан
дам, студент стоматологічного факуль
тету нормативного терміну навчання!
Захід проходив з благодійною ме
тою. Усі зібрані кошти будуть спрямо
вані на допомогу хворим дітям, що зна
ходяться в онкогематологічному відді
ленні дитячої міської клінічної лікарні. З
допомоги небайдужих глядачів та з
продажу квитків було зібрано більше 4
тисяч гривень.
Хочеться висловити подяку за таку
можливість реалізації талантів ректору
академії професору Ждану Вячесла
ву Миколайовичу, а також Управлінню
у справах сім’ї, молоді та спорту вико
навчого комітету Полтавської міської
ради, адміністрації академії, колекти
вам, що брали участь у заході й, звіс
но, студентському парламенту за ор
ганізацію веселого дозвілля молоді.
Вітаємо учасників та переможців!
Бажаємо подальшого натхнення,
вдосконалення та розвитку своїх та
лантів!
Пресслужба студентського парламенту.

ВІТАЄМО
З ПЕРЕМОГОЮ!
Вітаємо команду Української медичної стоматоло
гічної академії з 1 місцем у щорічному обласному захо
ді з військовопатріотичного виховання молоді «Загра"
ва» зпоміж студентів закладів вищої освіти м. Полта
ви, який нещодавно пройшов у смт. Нові Санжари.
Команда студентів «УМСА» продемонструвала від
мінні результати володіння козацькою та сучасною
зброєю (метання списа, стрільба з лука, пістолета,
гвинтівки); виявила високий рівень згуртованості під
час виконання вправ «Козацька лава», «Вежа», «Пере
тягування канату» та військовопатріотичної гри «Ла
зертаг». Команда також успішно пройшла козацький
квест (спринт «Азимутальний хід» за компасом); зі
значним відривом здобула перемогу у спортивній еста
феті «Стежка здоров’я» та показала гарні знання з істо
рії та традицій українського козацтва.

Так тримати! Бажаємо подальших перемог!
Трибуна лікаря

сторінка 5

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
З нагоди Дня захисника
України, Дня Українського
козацтва та Дня Покрови
Пресвятої Богородиці спів"
робітники й студенти Ук"
раїнської медичної стома"
тологічної академії взяли
участь у низці урочистих
заходів.
12 жовтня співробітники
й студенти академії та ме
дичного коледжу долучи
лися до покладання квітів
біля пам’ятника гетьману
Івану Мазепі. На заході
відбулося вручення премії
імені Юрія ГорлісаГор
ського Полтавської облас
ної ради. Почесну грамоту
за значний особистий вне
сок у національнопатріо
тичне, військовопатріо
тичне виховання молодого
покоління та активну гро
мадянську позицію отри
мала кандидат філософ
ських наук, доцент кафед
ри філософії та суспільних

наук, заступник декана
медичного факультету №1
з виховної роботи, керів
ник сектору соціально
психологічної
служби
Центру управління освіт
ньовиховною та гумані
тарною роботою з молод
дю «УМСА» – Ющенко
Ю.П.
Також 12 жовтня студен
ти стоматологічного фа
культету, викладачі кафед
ри медичної інформатики,
медичної та біологічної
фізики й співробітники
стоматологічного декана
ту Української медичної
стоматологічної академії
вшанували пам’ять Раїси
Кириченко – народної ар
тистки України, героя Ук
раїни, кавалера орденів
Княгині Ольги(з нагоди
75річчя з Дня її народ
ження) та Миколи Чудот
ворця . Вони взяли участь
у меморіальних заходах на

її шану, а потім поклали
квіти у підніжжя пам’ят
ника цієї істинно великої
полтавки та українки.
У Міському будинку
культури відбувся урочис
тий патріотичний кон
церт, на сцені якого висту
пив аматорський вокаль
ний гурт «Plika vokalis». 14
жовтня відбувся відкритий
фестивальконкурс во

кальнохорового мистец
тва пам’яті Раїси Кири
ченко, який відвідали й
студенти «УМСА». Цього
ж дня на Театральній пло
щі пройшли урочистості й
перегляд військової техні
ки до Дня захисника Ук
раїни, де співробітники,
студенти академії та ме
дичного коледжу взяли
активну участь.

КОМУНІКАТИВНОВИХОВНИЙ ЗАХІД ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
До Дня захисника Вітчизни, Дня
Українського козацтва, Покрови
Пресвятої Богородиці на кафедрі піс"
лядипломної освіти лікарів"стома"
тологів проведено комунікативно"
виховний захід для лікарів"інтернів,
лікарів"курсантів суміжних кафедр
післядипломної освіти лікарів"орто"
донтів та ортопедів.
На свято були запрошені гості:
Нарижняк Анатолій Михайлович
– полковник, заслужений раціона
лізатор і винахідник України, який
розповів про значення присяги та
клятви Гіппократа.
Полапа Володимир Семенович –
генералполковник Полтавської
козацької громади, як поет з 55
річним ювілеєм своєї творчості,
декламував вірші, присвячені пи
танням мужності та патріотизму
козаків, які знаходяться в лавах
збройних сил України.
Мельник Лариса Леонідівна –
викладачметодист, краєзнавець
долучила слухачів до артметодик
сприйняття картин через призму
6 сторінка

передачі митцем прекрасного і йо
го дії на осіб, що перенесли стрес
фактори бойових дій для приско
рення їх одужання, покращення
психологічного стану.
Жардан Трифон Миколайович –
генералмайор козацтва Союзу ко
зацьких сил України розповів про
участь свого батька в бойових діях
19411945 років та одержав від
спілки ветеранів Полтавської об

ласті пам’ятний знак «Фронтовик
19411945».
Захід проводили співробітники
кафедри Мельник В.Л., Гуржій
О.В., які підвели підсумки, під
креслили необхідність патріотич
ної роботи серед лікарівстомато
логів для формування лікарівпат
ріотів України.
Мельник В.Л., Гуржій О.В.,
Шевченко В.К.
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«ПЕРЕМОЖЕМО ІНСУЛЬТ РАЗОМ»
29 жовтня з нагоди Всесвітнього
дня боротьби з інсультом волонтер"
ський загін «Єдність», Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Пол"
тавського міськвиконкому, кафедра
нервових хвороб з нейрохірургією та
медичною генетикою «УМСА», ней"
рохірургічне відділення з блоком анес"
тезіології та інтенсивної терапії
Полтавської обласної клінічної лікар"
ні імені М.В. Скліфосовського провели
міську санітарно"просвітницьку ак"
цію «Переможемо інсульт разом»,
мета якої – підвищення обізнаності
полтавців про проблему інсульту: про
фактори ризику та профілактичні
заходи, важливість правильного і сво"
єчасного надання першої допомоги.
У підземному переході «Злато міс
то» та ТРЦ «Київ» дві мобільні бри
гади волонтерів перевіряли стан

здоров’я мешканців міста. Полтав
цям вимірювали артерільний тиск,
визначали індекс маси тіла та основ
ні фактори ризику розвитку інсуль
ту. Також волонтери роздавали ін

формаційні листівки та проводили
опитування. Усі бажаючі могли от
римати рекомендації від викладачів
Української медичної стоматологіч
ної академії.

АКЦІЯ «РОЖЕВА СТРІЧКА»
16 жовтня на двох лока"
ціях міста Полтави волон"
тери загону «Єдність» Ук"
раїнської медичної стома"
тологічної академії влаш"
тували своєрідний профі"
лактичний «бум», щоб по"
передити захворювання на
рак молочної залози.
Кожна жінка змогла от

римати консультацію фа
хівців: Баштана Володими%
ра Петровича – доктора
медичних наук, професо
ра, завідувача кафедри он
кології та радіології з радіа
ційною медициною «УМ
СА» і Муковоз Оксани Євге%
нівни – к.мед.н., асистента
кафедри щодо факторів

ризику даної онкопатоло
гії, важливості ранньої ді
агностики та методів про
філактики раку грудей. Та
кож лікарі розповіли пок
рокову інструкцію самооб
стеження молочних залоз.
Захід був проведений до
Всесвітнього дня боротьби
із захворюванням на рак

молочної залози разом із
Управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту
Полтавського
міськви
конкому у рамках спільно
го проекту «Здорові ми –
здорова Україна», за кура
цією кафедри онкології та
радіології з радіаційною
медициною «УМСА».

«ПО КРАПЛИНІ – ДЛЯ ЖИТТЯ!»
25 жовтня закінчилась акція до"
норства крові в «УМСА», яку спільно
провели студентський парламент,
профком, а також волонтерський за"
гін «Єдність». За три дні – 11, 18 і 25
жовтня, в ній взяли участь понад 70
небайдужих.
За статистикою, кожен третій жи
тель нашої планети потребує донор
ської крові. Травми, аварії, збройні
конфлікти, надзвичайні події відбу
ваються постійно. Постраждалі в
них люди часто потребують перели
вання крові. Донорська кров рятує
життя і допомагає вилікуватися від
тяжких хвороб, тому люди, які гото
ві добровільно стати донорами кро
ві, роблять благородний крок і гідні
поваги. Саме на їх честь, а також із
метою залучення уваги до проблеми
про потреби людства в безпечній
крові, була започаткована акція до
норства в нашій академії.

Трибуна лікаря

В Україні чинний закон «Про до
норство крові та її компонентів»,
згідно з яким людина, яка здала
кров, отримує два вихідних дні. Та
кож донор забезпечується сніданком
і обідом за рахунок медичного закла
ду, або може отримати грошову ком
пенсацію на харчування. Це все,
звісно, поширювалося і на наших
студентівдонорів, але головним у
акції, як зізналися самі студенти, бу

ло зовсім не це. Насамперед хотілося
зробити добру справу, особливо зна
ючи, що кров дійсно стане у нагоді.
Дуже багато студентів, майбутніх лі
карів, не залишилися байдужими і до
лучились, щоб врятувати чуже життя,
адже вони, як ніхто, розуміють, нас
кільки важливо не бути осторонь і да
рувати маленьку часточку здоров’я
кожному, то його потребуватиме.
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ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОЇ, ПЕДАГОГА, КОЛЕГИ, ДРУГА

ЛЮДМИЛИ ГРИГОРІВНИ ПАВЛЕНКО
23 жовтня 2018 року піш"
ла з життя людина великої і
щедрої на добро душі, відо"
мий талановитий науковець
стоматологічної
школи,
улюблений Вчитель кількох
поколінь студентів, лікарів"
інтернів і лікарів"курсан"
тів, до останніх днів жит"
тя віддана своєму покли"
канню лікар, кандидат ме"
дичних наук, доцент – Люд"
мила Григорівна Павленко.
Народилася 26 червня
1935 року в м. Пирятині
Полтавської області. У
1953 році вступила до Хар
ківського медичного сто
матологічного інституту,
який закінчила у 1958 році
з відзнакою. Працювала за
відувачкою дитячого сто
матологічного відділення
Феодосіївської міської лі
карні. В 1967 році закінчи
ла аспірантуру на кафедрі
терапевтичної стоматології
ХМСІ і в 1968 р. їй присво
єний учений ступінь кан
дидата медичних наук. На
посаді асистента кафедри
поєднувала роботу в прак
тичній охороні здоров’я з
педагогічною та науковою
діяльністю. Із 1974 року –
доцент кафедри стомато
логії дитячого віку Полтав
ського медичного стомато
логічного інституту. З 1992

року – завідувачка інтерна
турою стоматологічного
факультету, з 1993 року –
доцент кафедри післядип
ломної освіти лікарівсто
матологів та заступник де
кана факультету післядип
ломної освіти.
Десять років, із 1994 по
2004 рік, Людмила Григо
рівна Павленко очолювала
факультет післядипломної
освіти та доклала багато зу
силь у його розбудову. За
час її керівництва факуль
тетом були створені 2 філі
али кафедри післядиплом
ної освіти лікарівстомато
логів (Кременчук, Черні
гів) та 2 філіали з підготов
ки інтернів лікувального
профілю
(Кременчук,
Миргород), розширено ме
режу підготовки лікарів на
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різних циклах підвищення
кваліфікації.
Павленко Л.Г. – автор
близько 200 публікацій,
навчальних посібників.
Цілеспрямованість, від
повідальність,
активна
життєва позиція Людмили
Григорівни завжди були
прикладом для колег, сту
дентів, лікарівінтернів і
слухачів. У все вона вкла
дала частку своєї душі.
За багаторічну сумлінну
працю, вагомий внесок у
підготовку медичних кад
рів Людмила Григорівна
мала багато подяк від МОЗ
України, ректора академії,
нагороджена знаком «Від
мінник охорони здоров’я»
та Почесною грамотою
Верховної Ради України.
Ректорат, адміністрація
навчально"наукового інсти"
туту післядипломної освіти
та науково"викладацький
колектив Української медич"
ної стоматологічної акаде"
мії глибоко сумують і вис"
ловлюють щирі співчуття
рідним і близьким Людмили
Григорівни. Вона назавжди
залишиться в нашій пам’яті
і наших серцях!
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