№ 12
(231)
грудень
2017 р.
Газета ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

ВДНЗУ «УМСА»: УРОЧИСТОСТІ, ЮВІЛЕЇ, КОНФЕРЕНЦІЯ
8 грудня 2017 року відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки
на будівлі Полтавського обласного Перинатального центру ПОКЛ ім. М.В.
Скліфосовського, присвячене основоположнику вітчизняного акушерства
і педіатрії, вченому$енциклопедисту, Нестору Максимовичу Максимови$
чу$Амбодику (1744 – 1812 рр.), вшанування 275$й річниці від його народ$
ження та присвоєння тренінговому центру сучасних перинатальних техно$
логій ВДНЗУ «УМСА» імені Нестора Максимовича$Амбодика.

В урочистостях взяли участь та висту
пили з вітальним словом: ректор ВДНЗУ
«УМСА» професор Ждан В.М., голова
Полтавської обласної державної адмі
ністрації Головко В.А., директор Депар
таменту охорони здоров’я ПОДА Лисак
В.П., головний лікар ПОКЛ ім. М.В. Склі
фосовського Оксак Г.А., голова громад
ської ради при ОДА Голуб В.С., заступ
ник директора з перинатології ДУ «Інсти
тут педіатрії, акушерства і гінекології На
ціональної академії медичних наук Ук
раїни», президент Всеукраїнської гро
мадської організації «Асоціація неона
тологів України» Знаменська Т.К.
З привітальним словом виступив і про
ректор з науковопедагогічної та вихов
ної роботи проф. В.І. Похилько. Валерій
Іванович нагадав життєвий і творчий
шлях нашого величного земляка, видат
ної особистості не тільки української,
але і світової медичної науки, основопо
ложника акушерства і педіатрії, ботані
ка, фітотерапевта, геральдиста, автора
перших підручників з акушерства та ме
дичних словників, засновника медичної
термінології, якою користуються в Украї
ні і по нині.
Було зазначено, що саме Перинаталь
ний центр є осередком як наукової так і
практичної медицини, в ньому впровад
жуються сучасні інноваційні технології.
Тому зрозуміло, чому тренінговому цен
тру присвоєне ім’я великого науковця.

На відкриття дошки також завітало чи
мало студентівмедиків та лікарів.

***
Після урочистостей розпочалася між
регіональна науковопрактична конфе
ренція, присвячена міжнародному дню
Передчасно народженої дитини та 5річ
чю Перинатального центру Полтавської
обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфо
совського «Разом до нових висот».
Урочисто вітали учасників та гостей
конференції: від імені ректора академії
професора В.М. Ждана та від себе осо
бисто – професор кафедри педіатрії №1
з пропедевтикою та неонатологією В.І.
Похилько, головний спеціаліст відділу фі
нансовоекономічної роботи та медич
ної допомоги матерям і дітям Департа
менту ОЗ ПОДА І.О. Перогов, головний
лікар ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського Г.А.
Оксак та президент Всеукраїнської гро
мадської організації «Асоціація неона
тологів України» Т.К. Знаменська.
На заході було продемонстровано
натхненне відео, присвячене Міжнарод
ному дню передчасно народженої дити
ни, що розкриває важливість та особли
вості даногоо свята. Після цього на сцену
запросили маленьких поспішайчіків та
під оплески усіх присутніх поздоровили їх
зі святом. Також професор В.І. Похилько
разом із доцентом І.А. Шумейко зіграли
чуттєву композицію «Есть только миг».
На конференції були заслухані інфор

мативні, цікаві та актуальні доповіді: «Пе
ринатальна служба України. Досягнен
ня та проблеми» (проф. Знаменська Т.К.,
заст. директора з перинатальної меди
цини ДУ «Інститут педіатрії акушерства
та гінекології» НАМН України); «Перед
часне народження дітей. Час подвою
вати наші зусилля» (Перогов І.О., Депар
тамент ОЗ ПОДА); «Перші здобутки та
плани на майбутнє» (Ващенко В.Л., заст.
головного лікаря з акушерства та гінеко
логії ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського);
«Обмін досвідом. Київський перинаталь
ний центр» (к.мед.н. Біла В.В., Тишкевич
В.М.); «Доказові технології в перинатоло
гії. Досвід Харківського регіонального
перинатального центру» (доц. Кондра
това І.Ю.); «Інструменти та методи підви
щення безпеки пацієнтів при наданні пе
ринатальної допомоги» (проф. Ковальо
ва О.М., проф. Похилько В.І., ВДНЗУ
«УМСА»); «Сучасні пакетні рішення з під
вищення безпеки пацієнтів (Safety bun
dle): профілактика тромбоемболії у ва
гітних. Клінічний випадок: проведення
тромболізису у вагітної» (Вязовський
А.С., перинатальний центр ПОКЛ ім. М.В.
Скліфосовського); «Звичне невиношу
вання вагітності: час змінювати звички»
(проф. Жабченко І.А., ДУ «Інститут педі
атрії акушерства та гінекології» НАМН
України); «ВУІ плода як причина перина
тальних втрат» (проф. Громова А.М.,
ВДНЗУ «УМСА»); «Пробіотики у перед
часно народжених. Так чи ні» (проф.
Мавропуло Т.К., ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»); «До
казова база щодо застосування вітамі
ну Д в акушерській практиці» (проф. Лі
хачов В.К., ВДНЗУ «УМСА»); «Передчас
но народжені діти: питання диференцій
ної діагностики серцевосудинних роз
ладів» (проф. Гончар М.О., Бойченко
А.Д., Кондратова І.Ю., Тесленко Т.О., Іва
нова Є.В., Харківський державний ме
дичний університет); «Топтеми, що обго
ворюються на всесвітніх конгресах з не
онатології» (проф. Павлишин Г.А., Терно
пільський державний медичний універ
ситет ім. І. Горбачевського); «Передчас
ний розрив плодових оболонок: чому ви
никає і як лікувати» (доц. Добровольська
Л.М., ВДНЗУ «УМСА»); «Алгоритми вибо
ру режимів респіраторної та сурфак
тантзамісної терапії» (к.мед.н. Гончаро
ва Ю.О., Перинатальний центр ПОКЛ ім.
М.В. Скліфосовського); «Здоровий поча
ток життя. Медичні та немедичні аспекти
його формування» (проф. Шунько Є.Є.,
к.мед.н. Бєлова О.О., Національна ме
дична академія післядипломної освіти;
проф. Ковальова О.М. ВДНЗУ «УМСА»).

Єлизавета Золотарьова.

ГОЛОС АКАДЕМІЇ
6 грудня 2017 року в стінах Полтавського театру ля#
льок відгримів «Голос академії».
Цього року всім відомий студентський співочий захід було
не впізнати: він проходив за новими правилами та у форматі
справжнього змагання. Як і кожен конкурс, мав і своїх суд
дів. До складу журі увійшли: ректор академії Ждан В.М.,
проректор з науковопедагогічної та виховної роботи По
хилько В.І., декан стоматологічного факультету Сидорова
А.І., начальник відділу культурноосвітньої діяльності Сидо
ренко Л.В., асистент кафедри загальної хірургії №3 Драбов
ський В.С. та керівник народного аматорського вокального
ансамблю «Plica vocalis» Лузановський Д.О.
Конкурс проходив у три етапи. На першому всі 14 учасни
ків представляли пісню на власний вибір, другий включав у
себе підбірку креативно перероблених композицій від вісім
ки півфіналістів, а у третьому – двійка лідерів виконували ком
позицію «The Show Must Go On». Таким чином, атмосфера
розділилася теж на три частини. Зворушливий початок з ро
мантичними піснями плавно перейшов у драйвову жартівли
ву атмосферу музичних гуморесок. Зал аплодував стоячи.
Нагороди ж розприділилися наступним чином:
— приз глядацьких симпатій – Сорока Наталія;
— кращий чоловічий вокал – Кича Владислав;
— кращий жіночий вокал – Ситник Іванна;

— переможець конкурсу «Голос академії 2017» – Дахно
Віталій.
Усі присутні змогли насолодитися святом, почути давно
забуті і наразі актуальні пісні, а також підтримати друзів у
проявленні своїх талантів. Добре, що є така можливість –
відволіктися від модулів та заліків і провести час не тільки із
користю, а ще й з благодійною метою. Всі зібрані з квитків
кошти, а це майже 4 тисячі гривень, будуть направлені на лі
кування студента 2 курсу стомат. фту Ярослава Муренко.
Велика вдячність ректору академії, адміністрації Полтав
ського лялькового театру, журі, всім присутнім, а також сту
дентському парламенту, завдяки якому ще один грудневий
вечір було проведено у цікавій, веселій та приємній співочій
компанії.
Пресслужба Студентського парламенту.

ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН –
5 грудня 2017 року відбуло
ся урочисте засідання «Да
вайте познайомимось» мов
ного
клубу
«Меридіани
дружби», підготовчого відді
лення для іноземних грома
дян, присвячене 20 річчю
заснування відділення.
В аудиторії №5 зібралися
представники адміністрації
академії, викладачі і слухачі
відділення, студенти факульте
ту підготовки іноземних сту
дентів (серед яких багато ви
пускників нашого підготовчого
відділення), співробітники де
канату, кафедр, координато
ри набору іноземних сту
дентів.
Розпочався захід компози
цією, якою привітав підготов
че відділення танцювальний
колектив «Мелліор».
Презентація роботи відді
лення, з якою виступила його
завідувач Богиня Лариса Вік&
торівна, викликала зацікав
леність всіх присутніх. За 20
років на відділенні навчалося
більше 1200 іноземних грома
дян з 54 країн світу. Специфі
ка підготовчого відділення по
лягає в тому, що до нас при
їжджають студенти, які не
знають жодного слова укра
їнською чи російською мова
ми. За 810 місяців слухачі
підготовчого відділення не ли
ше вивчають українську та
російську мови, а й науковий
стиль мовлення, математику,
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фізику, хімію, біологію, краї
нознавство, що дає їм можли
вість вступати на 1 курс ВНЗ
України.
З вітальним словом до при
сутніх звернулася виконуюча
обов’язки заступника ректо
ра з міжнародних зв’язків, де
кан факультету підготовки іно
земних студентів доцент Буря
Лілія Володимирівна, відзна
чивши, що випускники відді
лення, вступаючи на перший
курс, демонструють гарний
рівень підготовки як з мови,
так і з біології, адаптовані до
навчання.
Хвилю овацій студентів вик
ликало нагородження грамо
тами викладачів та співробіт
ників відділення.
Привітав викладачів відді
лення колектив кафедри ук

раїнознавства та гуманітар
ної підготовки нашої академії.
Викладачі, нинішні слухачі
та випускники відділення під
готували святкову програму.
Слухачі відділення розповіда
ли про свої країни, співали
пісні різними мовами, читали
вірші, ділилися спогадами
про навчання на підготовчому
відділенні. Особливо вразили
присутніх виступи Озбек Мус&
тафи (Туреччина, слухач відді
лення) з піснею «Опять ме
тель»; Аль&Тахат Лейс (Йорда
нія, випускник відділення, сту
дент 4 курсу) з піснею «Ка
жуть все мине»; Аджала Ола&
міде Майкл (Нігерія, випус
кник відділення, студент 4 кур
су) з піснею «Росте черешня в
мами на городі».
Щирі слова вдячності, від

чуття єдиної родини, став
лення випускників до своїх
перших викладачів додали
душевної атмосфери святу.
Фінальна пісня «Ми будемо
разом!» у виконанні виклада
чів відділення ще раз підтвер
дила, що тут працюють енер
гійні, талановиті люди, про
фесіонали своєї справи, які
не лише з ентузіазмом став
ляться до своєї роботи, а й
дають студентам відчуття рід
ної домівки, куди хочеться по
вертатися знову й знову.
З ювілеєм, колеги!
Наснаги, терпіння й нових
перемог!

Л.В. Богиня.
Завідувачка підготовчого
відділення для іноземних
громадян.

Трибуна лікаря

«МЕДИЧНА НАУКА В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
17 листопада 2017 р. у
стінах Вищого держав#
ного навчального закладу
України «Українська ме#
дична стоматологічна
академія» відбулася Все#
українська наукова кон#
ференція молодих учених
«Медична наука в прак#
тику охорони здоров’я».
Учасників конференції
від членів оргкомітету
привітали проректор з
наукової роботи ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна акаде
мія» професор Кайдашев
Ігор Петрович та голова
ради молодих учених
професор Костенко Ві
талій Олександрович.
У конференції взяли
участь молоді вчені з
Полтави, Києва, Терно
поля, Вінниці, Чернів
ців, Дніпра, Харкова,
Львова та Запоріжжя.
Наукова програма кон
ференції була присвяче
на таким проблемам:
1. Проблема стресових
посттравматичних розла
дів у учасників АТО.
2. Інтеграційні процеси
у світі та в Україні у галу
зі охорони здоров’я.
3. Проблеми форму
вання здорового способу
життя у молоді.
4. Екологічні проблеми
медицини.
5. Актуальні питання
клінічної та експеримен
тальної медицини.
6. Гуманітарні та органі
заційні аспекти медицини.

7. Питання викладання
у вищій медичній школі.
Конференція включала
в себе 5 секційних засі
дань.
Заявлених усних допо
відей – 70. Кількість
присутніх на секційних
засіданнях – 256 осіб.
Заслухано – 29 допові
дей (32,9% від заявле
них).
Переможцями у своїх
секціях стали:
 Секція «Стоматоло
гія» – Буханченко Ольга
Петрівна, ВДНЗУ «Укра
їнська медична стомато
логічна академія», аспі
рант кафедри хірургічної
стоматології;
 Секція «Клінічна та
профілактична медицина
№1 (терапія, педіатрія,
неврологія, психіатрія,
інфекційні
хвороби,
шкірновенеричні хворо
би, загальна гігієна, соц.
медицина)» – Радіонова
Тетяна Олександрівна,
ВДНЗУ «Українська ме
дична
стоматологічна
академія», аспірант ка
федри внутрішньої меди
цини №1;
 Секція «Клінічна ме
дицина №2 (хірургія,
акушерство і гінекологія,
урологія, ЛОРхвороби,
травматологія, онколо
гія, офтальмологія)» –
Холод Дмитро Анатолійо
вич, ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна
академія», аспірант ка
федри анестезіології з ін

тенсивною терапією;
 Секція «Експеримен
тальна медицина та мор
фологія» – Щур Марта
Богданівна, Львiвський
національний медичний
унiверситет iм. Данила
Галицького;
 Секція «Гуманітарні
проблеми медицини та
питання викладання у
вищій медичній школі» –
Лисанець Юлія Валеріїв
на, ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна
академія», доцент кафед
ри іноземних мов з ла
тинською мовою та ме
дичною термінологією.
Заохочувальні грамоти
за найкращі наукові до
повіді отримали:
 Секція «Стоматоло
гія» – Довженко Андрій
Віталійович,
ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна акаде
мія», аспірант кафедри
післядипломної освіти
лікарівортодонтів;
 Секція «Клінічна ме
дицина №1 (терапія, пе
діатрія, неврологія, пси
хіатрія, інфекційні хво

роби, шкірновенеричні
хвороби, загальна гігієна,
соц. медицина)» – Іва
ницький Антон Володими
рович,
Буковинський
державний
медичний
університет; Секрет Те
тяна Вікторівна, Вiн
ницький національний
медичний унiверситет iм.
М.І. Пирогова.
 Секція «Клінічна ме
дицина №2 (хірургія,
акушерство і гінекологія,
урологія, ЛОРхвороби,
травматологія, онколо
гія, офтальмологія)» –
Наконечний Деніс Олек
сандрович, ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стома
тологічна академія», ка
федра оториноларинго
логії з офтальмологією
(офтальмологія);
 Секція «Експеримен
тальна медицина та мор
фологія» – Акімов Олег
Євгенович, ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стома
тологічна академія», ка
федра патофізіології.
Голова ради молодих учених,
професор
Костенко В.О.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ЄДНІСТЬ» – ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ВОЛОНТЕР РОКУ2017»!
5 грудня 2017 р. у міському Будинку культури відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня волонтерів
та підбиття підсумків щорічного VIII міського конкурсу «ВОЛОНТЕР РОКУ».
Волонтерський загін «ЄДНІСТЬ» нашої академії нагороджено Дипломом за перемогу в номінації «Кращий
волонтерський загін по роботі у сфері охорони здоров’я» та за підсумками роботи у 2017 році визнано кра/
щим волонтерським загоном міста!
Полтавська міська рада та виконавчий комітет Полтавської міської ради нагородили волонтерський загін
«ЄДНІСТЬ» кубком та грамотою за I МІСЦЕ У VIII МІСЬКОМУ КОНКУРСІ «ВОЛОНТЕР РОКУ». Кращих волонтерів
загону Гліба Розмовенка та Олександра Чеботаря відзначено грамотами. Вітаємо!!!

Трибуна лікаря

сторінка 3

ВІДЗНАКА ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ «ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА»
УСТАНОВЧЕ ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У ВДНЗ України «Укра
їнська медична стома
тологічна академія» 16
листопада 2017 року від
булося установче засі
дання регіональної ради
Полтавської області від
знаки за професіоналізм
та милосердя «Орден
Святого Пантелеймона»,
яка здійснюватиме кон
курсний відбір кандида
тів у 2017 2018 рр.
У цьому засіданні взяли
участь Похилько Валерій
Іванович – проректор з
науковопедагогічної та
виховної роботи, профе
сор кафедри педіатрії
№1 з пропедевтикою та
неонатологією
ВДНЗУ
«УМСА», д.мед.наук, про
фесор, Заслужений лі
кар України; Білан Ната&
лія Володимирівна – ди
ректор Державного істо
рикокультурного запо
відника «Поле Полтав
ської битви»; Курилко
Юрій Васильович – зас
тупник директора Де
партаменту охорони здо
ров’я Полтавської облас
ної державної адмініс
трації; Польщикова Світ&
лана Іванівна – Член Наці
ональної Спілки журна
лістів України; Протоіє&
рей Микола Храпач –
настоятель СвятоПок
ровської церкви м. Пол
тави; Соколова Даніїла
Андріївна – голова сту
дентського парламенту
ВДНЗУ «УМСА»; Бурлей
Віктор Васильович – го
ловний лікар Лохвицької
центральної районної лі
карні, голова Миколаїв
ської організації «Україн
ська ліга розвитку паліа
тивної та хоспісної допо
моги»; Худяк Юрій Олексі&
йович – представник Все
української ради захисту
прав і безпеки пацієнтів;
Самолеліс Людмила Ми&
колаївна – голова Асоціа
ції медичних сестер Пол
тавської області; Кувічка
Олександр Іванович – го
лова Полтавської облас
ної організації Профспіл
ки працівників охорони
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здоров’я України; Юфи&
менко Вікторія Георгіївна
– старший викладач ка
федри українознавства
та гуманітарної підготов
ки ВДНЗУ «УМСА».
На порядку денному
було обрання голови та
секретаря зборів, надан
ня інформації про відзна
ку за професіоналізм та
милосердя «Орден Свя
того Пантелеймона» і зат
вердження положення
про відзнаку на 20172018
рр., а також створення
регіональної ради Пол
тавської області відзнаки
за професіоналізм та ми
лосердя «Орден Святого
Пантелеймона» та зат
вердження кандидатів до
складу ради, яка здій
снюватиме конкурсний
відбір 20172018 рр. Під
час засідання також об
рали голову, заступника,
секретаря ради та відпо
відального за інформа
ційний супровід у регіоні.
Присутні заслухали ін
формацію координатора
ініціативної групи зі ство
рення регіональної ради
Полтавської області про
обрання голови та сек
ретаря – професора По&
хилька Валерія Іванови&
ча. За результатами голо
сування обрали голову
установчих зборів та сек
ретаря.
Після цього учасники
заслухали інформацію
Валерія Похилька щодо
створення регіональної
ради Полтавської облас
ті відзнаки за професіо
налізм та милосердя
«Орден Святого Панте
леймона» та Положення
про Відзнаку на 2017
2018рр., мету і завдання
Регіональної ради.
Проректор
ВДНЗУ
«УМСА» наголосив на то
му, що комісія має плідно
попрацювати, аби пред
ставити на конкурсний
відбір для нагородження
орденом гідних пред
ставників медичної галузі
полтавського краю, які
зробили значний внесок

у розвиток медицини,
присвятили життя поря
тунку здоров’я жителів
області.
Також Валерій Іванович
висловив свої пропозиції
щодо
затвердження
складу членів Регіональ
ної ради.
Одностайним голосу
ванням було затвердже
но такий склад Регіо
нальної ради: Валерій
Похилько, Наталія Білан,
Юрій Курилко, Світлана
Польщикова, Протоієрей
Микола Храпач, Данііла
Соколова, Віктор Бурлей,
Юрій Худяк, Людмида Са
молеліс, Олександр Ку
вічка, Вікторія Юфименко.
Під час зборів головою
регіональної ради Пол
тавської області було об
рано Валерія Похилька,
заступником – Людмилу
Самолеліс, секретарем
– Вікторію Юфименко, від
повідальним за інформа
ційний супровід в регіоні
– Світлану Польщикову.
20 листопада 2017 року
у м. Києві відбулося засі
дання Поважної ради від
знаки «Орден Святого
Пантелеймона», на якій
було сформовано Націо
нальну експертну комі
сію (НЕК), яка обиратиме
найкращих лікарів Украї
ни у 2018 р.
На цьому засіданні бу
ли присутні голова регіо
нальної ради Полтав
ської області Валерій По
хилько та секретар ради
– Вікторія Юфименко.
Учасники Поважної Ра
ди відзнаки «Орден Свя
того Пантелеймона» за
участі представників Регі
ональних рад з різних об

ластей України затверди
ли зміни до положення
про Орден, ухвалили рі
шення щодо запровад
ження нагороди для мо
лодих медиків «Медаль
Святого Пантелеймона»
та сформували Націо
нальну експертну комі
сію (НЕК). До складу НЕК,
яка визначатиме пере
можців у конкурсі на най
кращого медичного пра
цівника, крім членів По
важної ради, увійшли всі
голови Регіональних рад
та інші організації.
«Голови Регіональних
рад стали членами Наці
ональної експертної ко
місії. Нагадую, що кожен
представник від області
не голосує за своїх кан
дидатів. Також ми додали
представників загально
українських медичних та
пацієнтських організацій,
профспілки та представ
ників церков для того,
щоб врахувати всі мо
менти під час обрання
найдостойніших», – поін
формував голова Поваж
ної Ради Василь Князевич.
Учасники зібрання під
тримали пропозицію чле
на Поважної ради Вікто
ра Пинзеника та інших
колег про те, що Регіо
нальні ради не можуть
очолювати чи бути зас
тупниками їх голів дер
жавні службовці та поса
дові особи місцевого са
моврядування. Члени По
важної ради вкотре наго
лосили, що Відзнака «Ор
ден Святого Пантелеймо
на» є громадською, апо
літичною та не повинна
залежати від впливу будь
яких органів влади.
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УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС!

Регіональна рада Пол
тавської області оголо
шує конкурс на висунен
ня кандидатів від Полтав
ської області на Відзнаку
за професіоналізм та ми
лосердя «Орден Святого
Пантелеймона».
Громадську Відзнаку за
професіоналізм та мило
сердя «Орден Святого Пан
телеймона» у 2018 році при
суджуватимуть у 5 номінаці
ях. Обиратимуть найдостой
ніших медиків у таких номі
націях:
1. Найкращий лікар.
2. Найкращий медичний
працівник.
3. Новатор охорони здо
ров’я.
4. За досягнення в міжна
родному співробітництві в
охороні здоров’я.
5. Взірець служіння сус
пільству.
Базовими критеріями від
бору залишатимуться духов
ність і порядність, гуманізм
та милосердя, ініціативність
та професійний і особистий
розвиток.
Оголошення відкритого
конкурсного відбору По
важною радою розпочало

ся 30 листопада 2017 р. Згід
но з календарним планом
відкритого конкурсу, пошук
та збір інформації про кан
дидатів Регіональними ра
дами триватиме з 30 листо
пада 2017 р. до 28 лютого
2018 р. Протягом березня
Регіональні ради повинні ви
сунути по 1 найкращому
кандидату у кожній номінації
і вже у квітнітравні Націо
нальна експертна комісія
розгляне кандидатів та ре
комендує кращих із них По
важній Раді. 9 серпня 2018
року (у День Святого вели
комученика і цілителя Панте
леймона) Поважна рада
визначиться з п’ятіркою пе
реможців і відбудеться уро
чиста церемонія їх нагород
ження.
Право пропонувати кан
дидатури на присудження
Відзнаки мають:
– громадські організації
галузі охорони здоров’я;
– об’єднання (організації)

пацієнтів;
– заклади охорони здо
ров’я різних форм влас
ності;
– наукові установи та нав
чальні заклади медичного
спрямування.
Подання щодо кандидатів
на присудження Відзнаки
приймають регіональні ра
ди за місцем свого знаход
ження.
Подання на присудження
Відзнаки кандидатам міс
тить:
– опис професійних здо
бутків, благодійної та гро
мадської діяльності із заз
наченням відповідності кри
теріям, визначеним в опи
сах номінацій;
– презентацію діяльності
кандидата у форматі ppt від
повідно до опису (обсягом
до 7 слайдів);
– заяву кандидата про зго
ду брати участь у конкурсі
на присудження Відзнаки в
поточному році, на збір та

обробку персональних да
них;
– протокол зборів (конфе
ренції) трудового колективу
установи, в якій працює кан
дидат, або профспілкової
організації цього колективу;
– протокол зборів (конфе
ренції) громадської органі
зації, зокрема, профільної
асоціації медичних праців
ників або організації пацієн
тів, які його рекомендують
для нагородження.
У випадку подання щодо
кандидата в номінації «Взі
рець служіння суспільству»,
який не є працівником зак
ладу охорони здоров’я, на
дається не менше 2х прото
колів зборів (конференції)
релігійної, громадської чи ін
шої організації, які можуть
засвідчити відповідність кан
дидата опису номінації та
рекомендують його для на
городження.

Детальну інформацію щодо конкурсу та Положення про відзнаку можна знайти на офі
ційному веб сайті Відзнаки – http://orden panteleimon.com.ua /ua/index/, а також на сто
рінці у мережі ФБ – https://www.facebook.com /OrdenPanteleimonPoltava2018/.
З додатковими запитаннями звертатися до голови регіональної ради Полтавської об
ласті – Валерія Похилька (тел. 0675307770), заступника голови ради – Людмили Само
леліс (тел. 0502977093, тел. 0988665917) та секретаря ради – Вікторії Юфименко (тел.
0990670979, тел. 0677151483, e mail: viktoria poltava@ukr.net).
Довідково. Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»
є громадською, має професійно фахову спрямованість і присуджується за гуманістич
ну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідо
мість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на
збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один
до одного та надихає на нові можливості.

XI СПАРТАКІАДА СПІВРОБІТНИКІВ АКАДЕМІЇ
З 27 листопада по 2 грудня 2017 ро
ку в спортивному комплексі ВДНЗУ
«УМСА» проходила XI спартакіада
співробітників академії.
Змагання відбулися з семи видів
спорту:
 футзал;
 волейбол;
 стрибки в довжину з місця;
 шахи;
 шашки;
 настільний теніс;
 гирьовий спорт.
Вперше співробітники академії зма
галися в ігрових видах спорту (футзал,
волейбол), в яких безпосередньо взяли
участь проректор з науковопедагогіч
ної та лікувальної роботи професор
Ксьонз І.В., декан медичного факультету
№1 професор Рябушко М.М., декан ме
дичного факультету №2 професор
Дельва М.Ю., зам. декана стоматоло
гічного факультету доцент Омельчен&
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ко О.Є., зам. декана медичного факуль
тету №1 доцент Капустянський Д.В., зам.
декана підготовки іноземних студентів
доцент Половик О.Ю.
З привітальним словом виступила на
чальник управління у справах сім’ї, мо
лоді та спорту Полтавського міськви
конкому Ромас Олена Миколаївна.
У спартакіаді взяли участь 7 команд
факультетів та підрозділів ВДНЗУ
«УМСА». Загальна кількість учасників
змагань склала 99 чоловік.
Загальнокомандні місця розподіли
лись наступним чином:
І місце – стоматологічний факультет;
ІІ місце – медичний факультет №1;
ІІІ місце – медичний факультет №2;
ІV місце – АГЧ;
V місце – факультет підготовки іно&
земних студентів;
VІ місце – навчально&науковий інсти&
тут післядипломної освіти;
VІІ місце – медичний коледж.

Підведення підсумків та нагороджен
ня переможців змагань в індивідуаль
ному заліку грамотами та медалями
відбулося 2 грудня 2017 року. Нагород
ження команд переможців відбудеться
26 грудня 2017 року на новорічному ве
чорі.
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«МІСТЕР ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»
Невблаганно буяла золотава осінь і
покотилася до свого завершення. Зи
мова стужа та холод північних вітрів
вже зачаїлися на порозі. В таку пору
завжди приємно зібратися разом і зіг
ріти один одного теплом своїх сер
дець, поспілкуватися і розрадити сіру
буденність яскравими враженням нез
вичайної події.
Саме таку подію – «Містер терапев
тичної стоматології – 2017» – 21 листопа
да традиційно організували і провели
члени студентського наукового това
риства та співробітники кафедри тера
певтичної стоматології на чолі з профе
сором Тетяною Олексіївною Петрушан&
ко у формі інтелектуального змагання,
до якого залучалися найрозумніші,
найспритніші, найхаризматичніші сту
денти випускного курсу.
Також вже традиційним стала «поліеті
ологічність» цього дійства – кілька важли
вих приводів надихали організаторів до
його проведення – Міжнародний день
солідарності студентів, Міжнародний
день чоловіків, День гідності та свободи
України. А оскільки третій привід співпа
дав із датою проведення змагання, то і
присвячено воно було нашій Батьківщи
ні, її свободі і життєдайності, самобут
ності й унікальності. Лейтмотивом захо
ду стало козацтво – запорука та основа
української національної свідомості.
Ведуча заходу під ледь чутні звуки ко
зацьких сурм занурила зал в простори
українських безмежних подніпров
ських степів. Глядачі уявляли, що стоять
на березі велетня Дніпра, потужні води
якого в променях сідаючого сонця, роз
биваються об скелисті береги, а шкіру
пестить степовий вітер. Кожен згадав
образ кремезного козака на гордому
коні, що неспішно крокує, купаючись у
променях вечірнього сутінкового сонця.
Ось вона національна гордість та са
мосвідомість, вона пульсує в кожному з
нас легендарною та унікальною ко
зацькою кров’ю славетного, непере
можного народу. Ось воно розуміння,
що всі ми є нащадками величного ко
зацтва, амбітними та впевненими, тала
новитими та сильними духом. А тим ча
сом тендітні сурми вже гримлять мар
шем українського козацтва, під його зву
ки на сцені з’являються славетні козаки
сучасності – молоді, граційні, сильні та
розумні учасники змагання.
В інтелектуальному змаганні брали
участь 15 кращих студентів випускного
курсу стоматологічного фту. В цю яск
раву плеяду потрапили: Бандуровський
С. (1 гр., Vк.), Ковальський Л. (1гр., Vк.),
Левченко Л. (1гр., Vк.), Голубчук О. (5гр.,
Vк.), Бужилов І. (8гр., Vк.), Бойко І. (9гр.,
Vк.), Богданов В. (9гр., Vк.), Семенець С.
(9гр., Vк.), Варивода А. (9гр., Vк.), Дахно
В. (13гр., Vк.), Стецун О. (14гр., Vк.),
Московець І. (18гр., Vк.), Стаценко О.
(20гр., Vк.), Кравченко Б. (3Н гр., Vк.),
Пахомов Є. (3Нгр., Vк.).
За ходом гри спостерігали, оцінюва
ли наших учасників та вирішували спір
ні питання члени чарівного та вишука
ного жіночого журі: проф. Петрушанко
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Тетяна Олексіївна, проф. Ткаченко Іри
на Михайлівна та декан стоматологіч
ного факультету проф. Сидорова Алла
Іванівна. В оцінці переваг майбутнього
володаря головного титулу працювала
й чоловіча апеляційна рада: проф. Ні
колішин Анатолій Карлович, доц. Попо
вич Іван Юрійович, ас. Іваницький Ігор
Олексійович.
15 кращих студентів змагалися у 3х
раундах та фіналі.
Перший складався з 3х блоків запи
тань. І блок стосувався відомих жінок Ук
раїни. ІІ – на ерудицію, питання стосува
лися нашої Батьківщини. ІІІ – стоматоло
гічні питання з галузі загальних знань – ці
каві факти, що стосуються зубів, порож
нини рота, стоматології, гігієнічного дог
ляду. У другому раунді на юнаків очіку
вали 10 питань з терапевтичної стомато
логії з варіантами відповідей. В третьому
– шестеро розумних та амбітних студен
тів відповідали на більш складні питання
з терапевтичної стоматології без підго
товки та варіантів відповіді.
За кожну правильну відповідь юнаки
отримували символ свята – яскравий
прапорець в національній колористиці.
На фоні прапорів, гербів та жовтобла
китних квітів, що прикрашали аудиторію,
молоді юнаки у вишиванках та з пра
порцями виглядали гідно та впевнено.
Боротьба була цікава та запекла. Не
одноразово організаторам доводило
ся вводити блоки додаткових питань та
звертатися за компетентною думкою
до журі. Аж ось стали відомі імена 3х
фіналістів – найрозумніших, найуспішні
ших та найспритніших козаків. Ними
стали: Голубчук Олександр, Коваль&
ський Лев та Дахно Віталій.
Для продовження боротьби у фіналі
юнакам були запропоновані 3 оригі
нальні конкурси.
Конкурс №1 – конкурс ораторського
мистецтва. Цього разу він був особли
вий, з усвідомленням національної са
мобутності, адже говорили про україн
ських лікарів, що змінили світ. Протягом
2 хв. необхідно було розказати широко
му загалу про всі досягнення відомого
співвітчизника.
Конкурс №2 – «Стоматологічна абет
ка» – кожен учасник витягував карточку з
літерою алфавіту і йому пропонувався
стоматологічний термін на цю літеру,

зміст якого він і повинен був пояснити.
Конкурс №3 – професійна кмітливість
– клінічного спрямування. Учасникам
було запропоновано із фрагментів зіб
рати цілісне зображення предмету, що
має стоматологічне призначення, а по
тім – назвати його та охарактеризувати.
Фінал видався яскравим та напруже
ним, повним різнобарвних емоцій, кон
курентних позицій та жаги до перемоги.
З відривом всього в 1 бал у шаленій чо
ловічій козацькій боротьбі здобув пере
могу та отримав головний титул «Містер
терапевтичної стоматології – 2017» Го
лубчук Олександр – студент 5 групи V
курсу стоматологічного факультету.
Протягом інтелектшоу присутні мали
змогу отримати високу естетичну насо
лоду від неперевершених художніх но
мерів. Хореографічний колектив «Melli
or» (керівник М. Кириленко) виконав
вражаючу композицію на народні мо
тиви, а студентка V к. мед. фту №1 Буза
ло А. – чуйну композицію «Отча сто
рона».
Всі учасники шоу гарно зарекомен
дували себе в очах викладачів та май
бутніх екзаменаторів, отримали пам’ят
ні призи від компаній та закладів, що
підтримали захід, а також були наго
роджені дипломами учасників змаган
ня, що стануть перепусткою на подаль
ших етапах освоєння терапевтичної сто
матології. Переможець отримав не ли
ше овації, визнання та титул, але і найви
щий бал семестрової підсумкової атес
тації. Також учасники отримали пам’ятні
призи у вигляді неперевершених літера
турних стоматологічних та історичних ви
дань, що описують славетну козацьку
добу. А компаніяпартнер заходу
Dentsply Sirona порадувала фіналістів
сертифікатами на безкоштовне спеці
альне навчання, які були вручені реґіо
нарним представником М. Антоновою.
Цікаве та яскраве дійство у славу
майбутнього, волі та Батьківщини, збу
дило в душах фібри національної гід
ності, самосвідомості, генетичної сили
нації, козацький дух народу. Це до
дасть нам сил та снаги для нових звер
шень! А ще – залишить у пам’яті уні
кальні та теплі спогади.
Н.В. ІЛЕНКО.
Кандидат медичних наук, асистент
кафедри терапевтичної стоматології.
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85ті РОКОВИНИ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

«ВШАНОВУЮЧИ МИНУЛЕ, БУДУЄМО МАЙБУТНЄ…»
Д Е Н Ь

П А М ’ Я Т І

Ж Е Р Т В

Г О Л О Д О М О Р І В

25 листопада 2017 року викладачі, співробітники та студенти Вищого держав#
ного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна акаде#
мія» та медичного коледжу академії, у зв’язку з 85#ми роковинами Голодомору в
Україні, долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та громадської
акції «Запали свічку пам’яті». Разом із полтавською громадою пройшли хресною
скорботною ходою від Театральної площі до Свято#Успенського собору УПЦ КП,
віддавши шану жертвам усіх голодоморів в Україні.
«Історію України не
можна читати без бро
му», – ці сумні слова Во
лодимира Винниченка
якнайповніше описують
скорботні події в історії
нашого народу протя
гом усього ХХ століття.
Вісімдесят п’ять років
пройшло відтоді, як на
шу землю спустошив
один із найстрашніших в
історії людства – Голо
домор 1932 1933 ро
ків..., який забрав міль
йони людських життів.

Напередодні
цієї
скорботної дати – Дня
пам’яті жертв голодомо

ру – викладачікуратори
кафедри українознавс
тва та гуманітарної підго

В

У К Р А Ї Н І

товки разом зі студента
ми своїх груп І курсу сто
матологічного факульте
ту організували і провели
тематичну
екскурсію
«Вшановуючи
минуле,
будуємо майбутнє» до
Полтавського краєзнав
чого музею імені Василя
Кричевського.
Вони
прослухали екскурсію
старшого
наукового
співробітника музею І.О.
Власенко, ознайомили
ся з Книгою пам’яті, пе
реглянули інші експозиції
музею. «Ці події завжди
слід пам’ятати, щоб вони
не повторилися», – зау
важив староста курсу,
студент 6 групи І курсу
стоматологічного
фа
культету
Василіогло
Сергій.

Н О В И Й П О Е Т И Ч Н И Й Д О РО Б О К М Е Д И К І В
28 листопада 2017 року в Полтавській обласній
універсальній науковій бібліотеці імені І.П. Кот#
ляревського відбулася презентація чергової – вже
десятої! – поетичної збірки працівників закладів
охорони здоров’я Полтавщини, яка має назву «У
вирі життя» (видавництво «Дивосвіт»). У пре#
зентації взяли участь студенти курованих груп
стоматологічного факультету кафедри україноз#
навства та гуманітарної підготовки (6, 7 групи)
та один із авторів збірки – викладач кафедри Ко#
зуб Галина Миколаївна.
Люди, які щодня рятують
чужі життя, цього разу пос
тали творчими і поетични
ми особистостями. Про те,
що їх надихає і дарує спо
кій, лікарі розповіли на
презентації в обласній біб
ліотеці.
У збірки «У вирі життя» не
один і навіть не два автори.
Поетів 28, вони різного віку,
статі, мають різний стиль
написання віршів і бачення
світу, але є дві спільні речі:
їх усіх об’єднує любов до
поезії та одне покликання
– медицина. Вірші в збірці –
на різну тематику.
Видати книгу допомогла
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Полтавська
обласна
профспілка охорони здо
ров’я України. Це вже не
перша книга, написана лі
карями, але, на відміну від
попередніх видань, цього
разу авторів не обмежува
ли темою.
Лікарі пишуть про кохан
ня, дружбу, роботу, приро
ду та інше. За словами по
етіваматорів, вірші – чудо
ва можливість відпочити
душею, показати свої по
чуття та просто побути на
одинці з власними дум
ками.
На презентації книги в
студентів нашого вишу бу

ла унікальна можливість
почути вірші у виконанні ав
торів, а також насолодити
ся музикою скрипки і фор
тепіано.
Найяскравіше ж вражен
ня як на авторів, так і на
гостей презентації спра
вили хвилини поетичного
та музичного одкровення,
коли між віршами Діани
Лічман, Юлії Магди, Елли
Молчанової, Тетяни Омель
ченко, Олександри Под
резенко, Наталії Юшко та
інших учасників збірки «У
вирі життя» линули такі ж
ліричні й хвилюючі звуки та
слова романсів у виконан

ні відомих полтавських спі
вачок Віри Мотчан і Лідії
Новікової, пісні у виконанні
студентки Полтавського
медичного коледжу Тетяни
Шульги, спів скрипки в ру
ках студентки того ж ме
дичного закладу Радміли
Добридень.
Зрозуміло, що через
значну кількість учасників
цієї збірки під час презен
тації прозвучала лише не
велика частина пред
ставлених у ній віршів, ли
ше кількох авторів. Зате
саму збірку і саме цього
дня одержав кожен її
учасник.
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ВІЛ'ІНФЕКЦІЯ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
ВІЛ#інфекція є однією з
найголовніших проблем су#
часної інфектології. На
сьогоднішній день хвороба
забрала більше 35 мільйо#
нів людських життів. За
даними Всесвітньої органі#
зації охорони здоров’я та
ЮНЕЙДС, у світі прожи#
ває близько 37 мільйонів
ВІЛ інфікованих осіб.
На сьогодні Україна за
темпами розвитку епіде
мії ВІЛ/СНІДу, на жаль,
посідає одне з провідних
місць у Європі. На мас
штаби
епідемії
ВІЛ/
СНІДу впливають чинни
ки, які поглиблюють кри
тичну ситуацію в країні, а
саме: економічна неста
більність, зростання без
робіття, вживання нарко
тичних речовин, прости
туція, низька ефектив
ність
профілактичних
програм.
Станом на 1 січня 2017
року в Україні зареєстро
вано 132945 ВІЛінфіко
ваних осіб, з них 38730
мають діагноз СНІД. В
Полтавській області заре
єстровано 3358 ВІЛінфі
кованих, з них на СНІД
хворіють 1037 осіб.
Епідемія ВІЛінфекції в
Україні розпочалася в
1995 році, коли вірус іму
нодефіциту людини пот
рапив у середовище спо
живачів ін’єкційних нар
котиків. Впродовж трива
лого часу саме паренте
ральний механізм переда
чі вірусу був головним
фактором розповсюджен
ня захворювання. Проте,
починаючи з 2009 року
почав домінувати стате
вий шлях передачі ВІЛ
інфекції. У 2016 р. серед
нових випадків ВІЛін
фекції статевий шлях пе
редачі зареєстрований у

45,4% пацієнтів, паренте
ральний – у 36,0%, від ма
тері до дитини – у 18,6%.
Завдяки комплексному
підходу до проведення
профілактики ВІЛінфек
ції від матері до дитини,
рівень вертикальної тран
смісії в нашій області вда
лось знизити. Охоплення
профілактикою
верти
кальної трансмісії ВІЛ від
матері до дитини за ос
танні роки складає 99
100%. Причини поодино
ких випадків передачі ВІЛ
від матері до дитині були
обумовлені халатним від
ношенням до вагітності та
пологів самих ВІЛінфі
кованих вагітних (не сво
єчасним встановленням
на облік в жіночі консуль
тації, що призводила до
призначення препаратів з
профілактики вертикаль
ної трансмісії в пологах,
вигодовування грудним
молоком дітей та ін.).
Державна політика у
сфері боротьби з ВІЛін
фекцією/СНІДом реалі
зується шляхом виконан
ня законів України, пос
танов Кабінету Міністрів і
забезпеченням реалізації
загальнодержавних, від
повідних регіональних й
місцевих програм.
Головним здобутком на
сьогодні є відмова від по
літики примусового обс
теження певних груп на
селення і впровадження
тестування за умови одер
жання попередньої згоди
та дотримання конфіден
ційності. Завдяки цьому
почастішали випадки са
мозвернення для проход
ження обстеження і ліку
вання. Також впродовж
останніх років в області
значно покращився дос
туп до обстежень на ВІЛ
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інфекцію.
Створені умови для от
римання хворими специ
фічної антиретровірусної
терапії за місцем прожи
вання. На базі спеціалізо
ваних обласних лікуваль
них закладів пацієнти ма
ють можливість отриму
вати комплексне лікуван
ня: антиретровірусні і
протитуберкульозні пре
парати та одночасно за
місну підтримуючу тера
пію. На базі централізова
ної клінікодіагностичної
лабораторії
обласного
Центру
профілактики
ВІЛінфекції та боротьби
зі СНІДом впроваджені
методи лабораторної діаг
ностики, що забезпечу
ють контроль стану імун
ної системи та рівень ві
русного навантаження у
ВІЛінфікованих.
Незважаючи на багато
річне впровадження про
філактичних, діагностич
них, клінічних заходів
протидії
епідемії
ВІЛ/СНІДу, темпи роз
витку цієї інфекції випе
реджають темпи розгор
тання заходів щодо її за
побігання. В 2016 році
захворюваність на ВІЛ у
Полтавській області скла
ла 401 випадок, на СНІД
– 209, і це лише офіційно
зареєстровані випадки.
Близько третини ВІЛпо
зитивних осіб не знають
про свій статус. Це
пов’язано із тривалою
відсутністю
клінічних
симптомів та обмеженим
доступом до тестування. В
основному обстежуються
на ВІЛ вагітні жінки, до
нори, пацієнти за наяв
ності медичних показань,
особи, яким необхідні
відповідні довідки або
сертифікати.

На жаль, сьогодні в на
шому суспільстві існує
негативне ставлення до
людей з ВІЛінфекцією,
що пов’язано, поперше,
з недостатністю знань
щодо механізмів і шляхів
передачі, а подруге – із
сприйняттям ВІЛінфіко
ваних як осіб із ризикова
ною поведінкою, що про
являється у відчуженні та
дискримінації.
Страх можливого розго
лошення статусу є основ
ною причиною пізнього
виявлення ВІЛ, невчас
ного початку противірус
ного лікування.
Тому наразі головним є
створення
адекватної
програми профілактики
та допомоги людям з ВІЛ
інфекцією, яка має вклю
чати в себе надання дос
тупної інформації про
ВІЛ і шляхи його переда
чі, забезпечення рівного
доступу до консультуван
ня і тестування на ВІЛ за
гального населення та
представників груп ризи
ку щодо інфікування ВІЛ,
вчасне охоплення ВІЛін
фікованих осіб послугами
догляду та підтримки, ан
тиретровірусним лікуван
ням, попередження нових
випадків
інфікування
ВІЛ. Розширення обсягів
антиретровірусної терапії
дозволяє людям, які жи
вуть з ВІЛ, отримати шанс
на якісне та продуктивне
життя і розширює можли
вості попередження по
дальшої передачі ВІЛ.
С.С. Руденко.
Асистент кафедри
інфекційних хвороб
з епідеміологією.
О.В. Шашкова.
Студентка 5 курсу медичного
факультету №1.
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