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Дорогі друзі та майбутні колеги!
Щиро
вітаю
Вас
із
Міжнародним Днем студента –
днем солідарності й об'єднання студентської молоді!
Без сумніву, студентські
роки – це прекрасна пора всіх
творчих починань, час отримання перших професійних
знань і практичних навичок.
Саме на студентській лаві закладаються основи подальших
перемог майбутніх лікарів, при
цьому, я впевнений, на кожного студента попереду чекають
грандіозні здійснення й відкриття. Хочеться сподіватися, що знання, отримані в стінах
нашої alma mater, відкриють для Вас двері в нове життя, дозволять Вам відчути себе щасливими людьми, потрібними суспільству.
Нехай навчання задовольняє Вас, будьте завжди допитливими та захопленими наукою. Сподіваюся, студентські роки будуть яскравими, веселими й цікавими, а щоденна
дорога в університет стане початком великого шляху до успіху, гарної цікавої роботи й
кар’єрного росту.
Бажаю ніколи не втрачати міцності духу, юнацького запалу й дивної можливості в
будь-якій життєвій ситуації знаходити привід для радості!

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛЕКЦІЯ
Міністра охорони здоров'я України Р. Богатирьової

МЕДСЕСТРИНСЬКА СПРАВА ПОЄДНУЄ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ
11 листопада на базі Черкаського базового медичного коледжу відбулася публічна лекція у форматі
відеоконференції Міністра охорони здоров’я України
Раїси Богатирьової з проблемних питань розвитку медсестринства в Україні.
Лекцію в онлайн-режимі прослухали понад 26 тис.
студентів медичних коледжів, які мали можливість дивитися виступ у власних аудиторіях та ставити запитання
Міністру.
У медичному університеті на відкритій лекції були
присутні ректор Володимир Лісовий, начальник Департаменту охорони здоров’я
Харківської облдержадміністрації Олександр Галацан, проректори, викладачі, студенти
Медичного коледжу та ін.
У своїй промові Раїса Василівна надала визначення медсестринській справі, наголосила на її функціях, окреслила вимоги до підготовки медичних сестер та детально зупинилася на питаннях реформування сестринської справи. «Сьогодні ми повинні чітко визначити, яким хочемо бачити медсестринство України вже в найближчі роки і які нагальні
кроки для цього треба зробити», – зауважила Міністр. Головне завдання, за її словами, –
визначити на найближчі роки стратегію розвитку сестринської справи, мета якої полягатиме у підвищенні статусу середніх медичних працівників, що сприятиме забезпеченню
належного рівня здоров’я українських громадян.
Крім того, керівник МОЗ висловила переконання у необхідності розробити Програму
розвитку медсестринства України, створити мережу інститутів медсестринства, розробити нову нормативну базу післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною і
фармацевтичною освітою, оновити стандарт освіти зі спеціальності «Сестринська справа», забезпечити поліпшення практичної підготовки молодших спеціалістів з медичною
та фармацевтичною освітою, впроваджувати міжнародний досвід з підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І–ІІІ рівнів акредитації.
«Перед нами постало одне із головних завдань реформи – відродити престиж
медичної професії, забезпечивши медичній сестрі, фельдшеру, акушерці, лікарю
гідну оплату праці, соціальну захищеність та можливість професійного розвитку», –
підсумувала Міністр охорони здоров’я України.

ДАТИ І ПОДІЇ
12 листопада – Всесвітній день боротьби із пневмонією
Всесвітній день боротьби із пневмонією
(World Pneumonia Day), що відзначається
12 листопада, з'явився в календарі завдяки Глобальній коаліції проти дитячої
пневмонії.
14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом
Всесвітній день боротьби з діабетом
(World Diabetes Day) заснований у 1991 році
Міжнародною діабетичною федерацією
(International Diabetes Federation) і Всесвітньою організацією охорони здоров'я
(World Health Organization).
17 листопада – Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної
хвороби легенів
Всесвітній
день
боротьби
проти
хронічної обструктивної хвороби легенів
(World Chronic Obstructive Pulmonary
Disease Day) відзначається щорічно 17 листопада з ініціативи Всесвітньої організації
охорони здоров'я (ВООЗ).
21 листопада – Міжнародний день
відмови від паління
Щорічно в більшості країн світу
Міжнародний день відмови від паління
відзначається в 3-й четвер листопада. Він був установлений Американським онкологічним товариством (American
Cancer Society) в 1977 році.

Раїса Василівна надзвичайно цікаво
доповіла нам таку важливу, а головне,
корисну інформацію. Дуже сподобалася форма проведення лекції. Насамперед, це дозволило залучити до розмови
не тільки студентів одного навчального закладу, а всіх медичних коледжів України.
Дуже хочеться подякувати Міністру охорони
здоров’я України за приділену увагу й щиру
розмову, яка залишила після себе приємні
емоції та спогади.
Ìàð³ÿ Êóòºïîâà, ãðóïà 42-Ì, «Ñåñòðèíñüêà ñïðàâà»
Мені випала можливість відвідати
онлайн-лекцію Міністра охорони здоров'я
України Раїси Василівни Богатирьової на
тему: «Проблемні питання розвитку медсестринства в Україні».
Приємно те, що МОЗ України приділяє
увагу розвиткові медсестринства й намагається зробити все для того, щоб наша
країна не відставала від європейських
стандартів.
Àëüîíà Ò³òîâà, ãðóïà 21-Ì, «Ñåñòðèíñüêà ñïðàâà»
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У РАМКАХ ВІЗИТУ

ЗНАЙОМСТВО
З НАУКОВО-ПРАКТИЧНИМ
МЕДИЧНИМ ЦЕНТРОМ
Заступник Міністра охорони здоров’я
України Олександр Толстанов під час
візиту до Харківського національного медичного університету ознайомився з роботою Науково-практичного медичного
центру ХНМУ, на базі якого співробітники
клінічних кафедр університету здійснюють
багатопрофільну консультативну допомогу та проводять навчальну й лікувальну
роботу.

ВИСТАВКА «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА 2013»
14–16 листопада у приміщенні Національного
центру ділового та культурного співробітництва
«Український дім» відбулася 24 Міжнародна
спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День
студента 2013». На виставці були презентовані
вітчизняні та закордонні навчальні заклади,
молодіжні програми, програми обміну, проведено семінари та круглі столи з питань розвитку системи освіти тощо.
На виставці свої досягнення презентував
Харківський національний медичний університет
та отримав Ґран-прі у номінації «Інформаційні
IT-технології у вищому навчальному закладі» та
Почесне звання «Лідер національної освіти» «За багаторічну інноваційну педагогічну
діяльність по модернізації освіти в Україні».

НАУКОВИЙ ФОРУМ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС З ГЕНЕТИКИ –
ЗНАЧУЩА ПОДІЯ ДЛЯ КРАЇНИ

У ході візиту Олександр Костянтинович ознайомився зі створеною
неврологічною клінікою, де проводяться
нейрофізіологічні дослідження, оглянув
лікувально-діагностичне відділення, обладнане найсучаснішим мультиспіральним (16-зрізовим) томографом Тoshiba
АQUILION для діагностики всіх органів і
систем, відвідав приміщення для подальшого розміщення Центру малоінвазивних
технологій та серцево-судинної хірургії
ХНМУ тощо.

Перебуваючи у Науково-практичному
медичному центрі, заступник Міністра
поспілкувався
зі
студентами
й
співробітниками кафедр неврології та
сімейної медицини, а також розповів про
розвиток університетських лікарень в
нашій країні.

Эпонимы в анатомии человека
Ovocytus – яйцо (яйцеклетка) Бэра
Карл Максимович Бэр (1792–1876) –
российский ученый-натуралист. Является
основателем эмбриологии. Был академиком Российской академии наук и профессором Медико-хирургической академии
на кафедре сравнительной анатомии и

19 листопада на базі
Харківського національного медичного університету розпочав
роботу I Національний конгрес
«Рідкісні хвороби та вроджені
вади розвитку як важлива медична та соціальна проблема XXI
століття: діагностика, лікування,
профілактика».
На
відкриття
конгресу
завітали заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов, народний депутат України Володимир Дудка, заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор
Шурма, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Юрій Сороколат, ректор ХНМУ Володимир Лісовий та ін.
Від імені Міністра охорони здоров’я України Раїси Богатирьової учасників конгресу привітав Олександр Толстанов, який зазначив, що невипадково цей науковий форум
проводиться в Харкові, бо саме тут уперше в 1911
році почали надавати медико-генетичну допомогу населенню. Олександр Костянтинович вручив
Почесні грамоти МОЗ України провідним фахівцям
генетичного центру та подякував за високий
професіоналізм і сумлінну працю.
З привітанням до аудиторії звернувся ректор
університету Володимир Лісовий: «Харківський
спеціалізований
медико-генетичний
центр
відомий далеко за межами нашої держави, і він
виконує надзвичайну
щоденну працю, яка
триває безперервно».
Також
Володимир
Миколайович вручив ухвалу Вченої ради щодо присвоєння
звання «Почесний професор Харківського національного
медичного університету» доктору медичних наук, професору кафедри педіатрії, біологічної хімії і генетики людини Техаського медичного університету (США) Рубену Маталону.
Усі поважні гості привітали студентів, викладачів, науковців,
практичних лікарів і побажали їм плідної роботи та нових
ідей.
У рамках конгресу проведено пленарні й секційні
засідання, сателітні симпозіуми, майстер-класи, генетичні
семінари, школи для лікарів та батьків тощо. Науковий форум тривав протягом 4 днів і закінчив свою роботу 22 листопада.
Из книги «Эпонимы в анатомии человека» под ред. проф. Н.А. Волошина

физиологии. Установил главнейшие законы развития индивида.
Tonsillae tubariae, lingualis, pharyngealis et palatinae – кольцо ПироговаВальдейра
Вильгельм
Готфрид
Вальдейер
(Heinrich Wilhelm Cottfied Waldeyer-Hartz)

(1836–1921) – немецкий анатом. Был
профессором патологической анатомии
в Бреславле. Позже преподавал гистологию и физиологию в Страсбургском университете. Затем переехал в Берлин преподавать анатомию, где стад директором
Берлинского анатомического института и
проработал там до конца своей жизни.
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ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ПРОЕКТУ
РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКИ ДЛЯ ХВОРИХ
НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
Гіпертонічна хвороба посідає одне з
перших місць серед причин непрацездатності та смертності у всьому світі. В
Україні понад 30 % населення страждає
на артеріальну гіпертензію – всього
зареєстровано понад 12 млн осіб. Високий артеріальний тиск підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця в 3–4 рази,
порушення мозкового кровообігу – в 7 разів, призводить до серцевої і ниркової
недостатності, ураження судин очей. Одна
з основних причин таких наслідків полягає
у несвоєчасному виявленні гіпертонічної
хвороби й легковажному ставленні пацієнтів до її лікування. Найбільш ефективний засіб
для запобігання таких ускладнень – постійний прийом підтримуючих доз гіпотензивних
препаратів під контролем артеріального тиску, а також втілення профілактичних заходів,
спрямованих на впровадження здорового способу життя.
З метою підвищення економічної доступності лікарських засобів, у першу чергу для
соціально незахищених хворих на гіпертонічну хворобу, Кабінетом Міністрів України
25 квітня 2012 р. було прийнято Постанову № 340 «Про реалізацію пілотного проекту
щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб
з гіпертонічною хворобою». Основною метою введення державного регулювання цін на
лікарські засоби є спроби держави збільшити тривалість і якість життя населення, знизити
смертність та інвалідність, особливо серед людей працездатного віку.
Очікується, що зниження цін на гіпотензивні препарати дозволить знизити смертність
від ускладнень гіпертонічної хвороби на 45–50 % і стане запорукою системного лікування
хворих з артеріальною гіпертонією.
Реалізація Пілотного проекту відбувається у два етапи. Перший етап – встановлення та оприлюднення граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін на ліки, що включені
до Пілотного проекту. Референтна (порівняльна) ціна на лікарські засоби – це ціна,
яка визначається уповноваженим державним органом на основі порівняння вартості
препаратів, аналогічних за:
– формою випуску (наприклад, таблетки, капсули тощо);
– міжнародними непатентованими назвами діючої речовини та вмістом її в тому чи
іншому препараті;
– кількістю одиниць (доз) лікарського засобу в одній упаковці (наприклад, кількість таблеток).
Другий етап – впровадження механізму часткового відшкодування коштів. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України роздрібна націнка на лікарські засоби не повинна перевищувати 25 % від закупівельної ціни. У той же час гранична ціна не повинна перевищувати 37,5 % роздрібної надбавки.
Після тривалих дискусій на рівні регуляторів та операторів ринку Пілотний проект
щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою вступив у нову фазу реалізації. Постановою Кабінету
Міністрів України від 12.06.2013 р. № 554, яка набула чинності 22.08.2013 р., передбачено розширення переліку міжнародних непатентованих найменувань лікарських засобів,
на які поширюється дія Пілотного проекту за рахунок включення до нього комбінованих
препаратів. Крім того, документом встановлено, що лікарські засоби для лікування осіб
з гіпертонічною хворобою поділяються на 3 групи залежно від рівня відшкодування.
Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 554 профільне Міністерство
розробило й затвердило наказ МОЗ України від 15.08.2013 р. № 726, який вносить зміни
до Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних і порівняльних цін на лікарські
засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Він набув чинності 10.09.2013 р. Цього ж дня був оновлений реєстр граничного рівня оптово-відпускних цін і порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.
Часткове відшкодування вартості препарату здійснюватиметься на рівні затвердженої
МОЗ України референтної ціни з урахуванням граничних постачально-збутових і
торгівельних (роздрібних) надбавок, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України
№ 340, але не вище фактичного розміру роздрібної ціни упаковки лікарського засобу, який
відпускається. Також дозволяється відшкодовувати вартість зазначених лікарських засобів,
що належать до третьої групи, після декларування зміни їх оптово-відпускної ціни нижче за
встановлені МОЗ України граничні рівні цін для препаратів першої або другої групи.
Препарати за Пілотним проектом можна отримати лише за рецептом лікаря
(дільничного або сімейного) в певних аптеках. Від аптечного закладу не потрібна наявність
усіх без винятку найменувань ліків, що містяться у вказаному Реєстрі. Головне, щоб у споживача був вибір цінового діапазону, і він міг придбати як дорогий, так і дешевий препарат
з тих, які беруть участь у проекті.

Ë.Ì. Ïàñ³ºøâ³ë³ , Â.ª. Øàïê³í
êàôåäðà çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè – ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè òà âíóòð³øí³õ õâîðîá

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

У РАМКАХ ДРУЖНІХ
ВЗАЄМОВІДНОСИН
29 жовтня Харківський національний медичний університет відвідала
делегація Фонду фінансової допомоги
намібійським студентам Міністерства
освіти Республіки Намібія у складі
співробітника Програми взаємодії
зі студентами Пані Сари Науйоми та
співробітника Фонду Пані Селми Шеї.

Це вже другий візит почесних гостей з Намібії, метою якого стало обговорення
організації
навчального процесу, проведення практики,
питань щодо прийому на навчання до
медичного університету намібійських
студентів та подальший розвиток двостороннього співробітництва.

Завдяки першому відвідуванню
нашого університету представники
Міністерства освіти Республіки Намібія
високо оцінили якість освіти та навчального процесу в ХНМУ й рекомендують студентам – громадянам своєї
країни обирати для навчання наш вищий навчальний заклад. Так, у січні
наступного року запланований третій
візит намібійської делегації з метою
підписання меморандуму з двостороннього співробітництва. Тому під
час зустрічі розглядалися питання,
які увійдуть до остаточного варіанту
спільної угоди.
Наприкінці зустрічі проректор з
наукової роботи Валерій М’ясоєдов
подякував
гостям
за
належну
оцінку та плани щодо подальшого
співробітництва. Це є важливим кроком до утворення алгоритму спільної
діяльності та дружніх взаємовідносин.
Почесні гості відвідали Народний музей історії університету, шлях
розвитку якого нараховує понад 200
років. Наостаннє вони зустрілися зі
студентами – громадянами Республіки
Намібія.

4
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ПЕРШИЙ ДОСВІД
З 4 по 11 листопада 2013 року вперше на офіційному сайті Харківського
національного медичного університету
відбулася наукова інтернет-конференція,
присвячена 75-річному ювілею кафедри суспільних наук. Вступну статтю про
історію становлення і розвиток кафедри
на основі архівних документів підготувала
доц. Л.І. Глєбова. Завдяки проведеній
пошуковій роботі вдалося встановити час
заснування кафедри, її першого керівника,
висвітлити діяльність завідувачів у різні
роки тощо.
У конференції взяли участь гості
з Німеччини, Польщі, Росії, зокрема Чеченської Республіки, Республіки
Саха. Своїми доповідями відзначилися
й вітчизняні науковці зі Львова, Луганська, Переяслава-Хмельницького, Дніпропетровська і, звичайно, Харкова. Перед
початком конференції усі учасники отримали друковану збірку матеріалів
для більш детального ознайомлення з
доповідями колег.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ДОСВІД Є НАЙДОРОЖЧИМ НАДБАННЯМ ДЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ
7 листопада до Харківського національного медичного університету завітала
делегація Бєлгородського державного національного дослідного університету в складі
директора медичного інституту Володимира Куліковського, заступника директора Миколи Білоусова, заступника директора, декана медичного факультету Ніни Жернакової,
декана стоматологічного факультету Олександра Цимбалістова та завідувача кафедри
післядипломної стоматологічної освіти Бориса Трифонова.
Метою візиту стало обговорення
питань
щодо
взаємного
співробітництва в галузі медичної
освіти,
наукової
й
практичної
діяльності між БєлДУ і ХНМУ, розвиток, організаційне та методичне забезпечення академічної мобільності
викладачів і студентів.
Володимир Куліковський під час
зустрічі з ректором університету Володимиром Лісовим наголосив на
дружніх взаємовідносинах між двома навчальними закладами, які тривають вже багато років. Саме таке
співробітництво дозволяє отримати належний досвід, адже, як зазначив пан Куліковський: «Досвід є найдорожчим надбанням, що дозволяє використовувати вашу 200-річну історію і наші прагнення для
досягнення поставленої мети». У свою чергу, Володимир Миколайович висловив
зацікавленість щодо підтримки подальшого співробітництва й розширення стосунків з
БєлДУ.

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ»

Обговорення
53
представлених
доповідей проходило у п’яти секціях:
«Історія охорони здоров’я», «Економіка
і
організація
охорони
здоров’я»,
«Соціально-філософські аспекти здоров’я
і медична соціологія», «Медична освіта:
історія та сучасність», «Персоналії видатних організаторів охорони здоров’я». До
дискусії в режимі онлайн долучилися не
тільки історики, а й медики, економісти,
політологи, працівники комерційних та
благодійних організацій. Цікавим науковим доробком у галузі студіювання різних
аспектів охорони здоров’я поділилися
вчені з Лодзі, Ченстохова, Бєлгорода,
Астрахані, Санкт-Петербургу.
В
останній
день
проведення
конференції організатори подякували
усім, хто приєднався до наукової дискусії,
побажали творчої наснаги та висловили
надію на подальшу співпрацю. Упевнені,
що з розвитком нових інформаційних
технологій та технічних можливостей
сайту, проведення конференцій у такому
форматі стане доброю традицією.

23 жовтня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
відбувся V (67) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих учених
«Актуальні проблеми сучасної медицини». Захід проходив за підтримки Міністерства
охорони здоров’я України та Товариства молодих учених і спеціалістів.
Урочиста церемонія відкриття розпочалася з
вітального слова наукового консультанта СНТ ім.
О.А. Киселя, члена-кореспондента НАМН України,
професора В.З. Нетяженка, який відзначив високий інтернаціональний рівень конгресу, необхідність
міжвузівського співробітництва та наголосив на потужному науковому потенціалі цієї події. Будучи керівником
Всеукраїнського Пілотного проекту з лікування гіпертонічної хвороби, він представив учасникам найцікавіші
результати досліджень, поділився досвідом та розповів
про майбутні цілі для оптимізації шляхів подолання
проблем, пов'язаних з артеріальною гіпертензією, досягнення зміцнення здоров’я, подовження тривалості
життя та підвищення рівня благополуччя населення.
Протягом 23–25 жовтня в Конгресі взяли участь 589
осіб з 9 країн світу, серед яких Росія, Україна, Білорусія,
Нігерія, Індія, Молдова та інші, вони представляли 27
вищих медичних навчальних закладів. Під час роботи 26
секцій заслухали 317 усних та 9 стендових доповідей.
Провідні вчені Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця виступили модераторами секцій та обрали переможців конгресу. Роботи усіх учасників
опубліковані у випуску фахового видання ВАК України «Український науково-медичний
молодіжний журнал».
Закриття Конгресу відбулося 25 жовтня. Ми, представники ХНМУ – Наталя Гужва,
Ганна Баранова, Тетяна Ємець, Борис Касьянов, Олена Панкова – достойно представили свій ВНЗ та були нагороджені дипломами за «Найкращі наукові роботи», отримали сертифікати учасників і подарунки. Особисто я виступала від секції «Кардіологія та
ревматологія» від кафедри внутрішньої медицини № 2 з доповіддю «Сучасний погляд на
генетичний синдром в практичній діяльності кардіолога», науковим керівником якої став
П.Г. Кравчун. На секції заслухали 14 доповідей, з яких 12 доповідачів були представниками НМУ ім. О.О. Богомольця, 1 – з Республіки Білорусь, 1 – з Харкова. Я отримала диплом «За найкращу наукову роботу» з великою надією, що це допоможе мені при вступі в
магістратуру, бо головна мрія мого життя – стати науковцем, щоб відкрити нові ліки, нові
методи лікування, нові шляхи боротьби з хворобами, допомогати людям стати здоровими, якщо вони захворіли, або взагалі, щоб вони ніколи не хворіли.

Ã.Ë. Äåìî÷êî, çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
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ВІТАЄМО!

СВЯТКУВАННЯ 35-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
18 жовтня стоматологічний факультет відзначив 35-річчя від
дня свого заснування. З цієї нагоди відбулася науково-практична
конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення
стоматологічної науки, практики та освіти». Було проведено пленарне й секційне засідання, де обговорювалися основні проблеми стоматологічної науки, практики й освіти. У конференції взяли участь викладачі, лікарі-ординатори, аспіранти профільних
кафедр стоматологічного факультету, студенти, представники
ВНЗ України й зарубіжжя, а також делегати з Бєлгорода, Орла й
Курська.
Відкрив
конференцію
проректор з наукової роботи професор В.В. М’ясоєдов.
У своїй промові він відзначив
внесок стоматологічного факультету у формування сучасного іміджу університету.
На
пленарному
засіданні
з доповіддю про історію й
сучасність стоматологічного
факультету виступив завідувач
кафедри терапевтичної стоматології професор Є.М. Рябоконь. Про сучасний стан і перспективи розвитку стоматологічної служби України розповів президент асоціації стоматологів України, головний фахівець МОЗ
України зі стоматології, директор інституту стоматології ХМАПО
ім. П.Л. Шупика професор О.В. Павленко.
Учасники й гості секційних
засідань почули цікаві виступи колег з університетів Києва, Дніпропетровська, Полтави,
Бєлгорода, Орла й Курська.
Увечері того ж дня відбувся
святковий концерт. Пролунали
привітання від першого проректора з науково-педагогічної
роботи професора В.А. Капустника, заступника міського
голови з питань охорони здоров'я й соціального захисту населення С.О. Горбунової-Рубан, директора департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради Ю.В. Сороколата, голови
обласного комітету Харківської обласної організації профспілок
працівників охорони здоров'я України А.В. Благовещенської, головного позаштатного фахівця зі стоматології Департаменту
охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Є.В. Волосова, головного позаштатного фахівця зі стоматології Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради Н.М. Удовиченко, президента Асоціації стоматологів Харківської області
В.В. Лисенка, президента ХОО Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів України Ш.Д. Таравнеха, президента ХОО Асоціації недержавних лікарів-стоматологів В.Г. Виборного, керівників стоматологічних установ Харкова, а також від
представників ВНЗ України й зарубіжжя. Ветерани факультету,
співробітники університету й профільних кафедр, а також представники практичної охорони здоров'я були нагороджені грамотами й відзначені подяками.

Оргкомітет конференції, деканат стоматологічного факультету вітає випускників і студентів факультету, викладачів
і співробітників кафедр, численних гостей, що взяли участь
у святкових заходах, з 35-річчям факультету! Дякуємо всім,
хто зробив внесок у підготовку й проведення ювілейних
заходів!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО УСПЕХ
Профессия журналиста сродни профессии врача в том аспекте, что журналист, как и врач, должен учиться на протяжении всей
своей жизни, особенно тот, кто освещает медицинскую тематику.
Для тех представителей журналистской профессии, кто хочет учиться, открыта Школа медицинской журналистики. Это
совместный проект журналистов и врачей, позволяющий существенно повысить качество и профессионализм тех, кто освещает проблемные темы здравоохранения. Программа работы Школы состоит из двухдневных семинаров, в ходе которых проходят
пресс-туры, практические мастер-классы, пресс-конференции,
презентации и лекции.
Мне посчастливилось стать участником семинара, который проходил в Киеве
14–15 ноября на базе
«Укринфом» и был
посвящен вопросам
профилактики и лечения сахарного диабета. Нас ожидала напряженная работа, но
работать с профессионалами всегда легко и приятно.
Во время двухдневного пребывания в Школе журналистам
была предоставлена возможность общаться с практическими
врачами, представителями Министерства здравоохранения,
фармацевтами и медиа-тренерами. Обо всех тренерах и лекторах рассказать невозможно, выделю только главные направления нашего общения. Запоминающимся и информативным стал
пресс-тур в Киевский городской клинический эндокринологический центр, где с его работой нас познакомила зав. отделением
общей эндокринной патологии и обмена веществ Ксения Замолотова. Журналисты стали участниками «Школы диабета», где в
формате настольной интерактивной игры (на фото) узнали про
особенности жизни с сахарным диабетом, смогли поработать с
интерактивными картами и пообщаться с пациентами отделения.

Пресс-конференция с представителями Министерства здравоохранения Украины, президентом Киевского благотворительного фонда «Диабетик», председателем представительства Эли
Лилли Восток С.А. и практическими врачами дала возможность
журналистам получить ответы на интересующие их вопросы от
представителей власти и медиков. Кроме медицинской составляющей, во время семинаров были затронуты темы доступа
журналиста к информации в социальной сфере, техники проведения интервью с пациентами и их близкими, особенности фотовидеосьемки врачей и пациентов и т.д.
Хочу отметить, что тему ХI модуля Школы медицинской журналистики «Особенности жизни с сахарным диабетом» определили не случайно: 14 ноября во всем мире отмечается день борьбы
с диабетом, так как эпидемия диабета – серьезная медицинская,
экономическая и социальная проблема современности. Привлечение журналистов к просветительской и обучающей программе
в этой области является одним из важнейших направлений в профилактике и лечении сахарного диабета, ведь зачастую именно
материалы журналистов влияют на читательскую аудиторию. В
завершении статьи приведу известные слова Генри Форда: «Собраться вместе – это начало, оставаться вместе – это прогресс,
работать вместе – это успех».

Âèêòîðèÿ Çàõàðåâè÷
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ЮВІЛЕЙ КАФЕДРИ

КАФЕДРІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ХНМУ – 90 РОКІВ
Джерела кафедри інфекційних хвороб ХНМУ беруть свій почаа згодом – доцент кафедри. Під його керівництвом у науковій
ток з уже далекого 1923 року, коли при Харківському медичному
роботі кафедри не тільки продовжується вже розроблений наінституті (ХМІ) було створено кафедру спеціальної епідеміології
прямок патогенетичного обґрунтування лікування інфекційних
з клінікою інфекційних хвороб, першим завідувачем якої стала
хвороб, але й виконується активний пошук нових шляхів і мождоктор медицини, професор Зінаїда Миколаївна Несмєлова.
ливостей розвитку наукових досліджень, вивчається стан комКлінічною базою кафедри стало інфекційне відділення
пенсаторних механізмів адаптації до інфекційного процесу та
Харківського військового шпиталю № 4 (пл. Руднєва, 14), розудосконалюються медикаментозні й немедикаментозні засоби
раховане на 55 ліжок. Протягом першого року існування кафеу лікуванні хвороб, що спричиняються бактеріями, вірусами та їх
дри заняття проводилися зі студентами лише одного факультеасоціаціями.
ту, а надалі підготовку з
Сьогодні основний напряінфекційних хвороб отмок НДР кафедри – дослідження
римали всі.
клінічної картини, патогенетичУ 1932 р. кафених (імунологічних і метабодру інфекційних хвороб
лічних) показників, методів лаХМІ очолив професор
бораторної діагностики та лікуІлля Рафаїлович Браування хворих на парентеральні
де, який створив науковірусні гепатити та ВІЛ-інфекву школу інфекціоністів,
цію, опортуністичні хвороби. У
що високо цінувалася
2013–2015 рр. співробітники
як в Україні, так і за її
кафедри досліджують дві теми:
межами. Клінічні обініціативну – «Удосконалення
ходи,
які
проводив
діагностики й лікування вірусних
І.Р. Брауде, були шкоі бактеріальних інфекцій та
лою майстерності для
їх ускладнень» та «Розробстудентів, співробітників
ка
системи
моніторування
кафедри
та
лікарів
метаболічних порушень у хвоСтара будівля кафедри
відділень. Вагомим внерих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС на тлі
ском для інфекційної служби Харкова стало створення у 1953 р.
противірусної терапії», яка фінансується за рахунок коштів зана базі бараків 2-ї лікарні клінічної інфекційної лікарні № 22.
гального фонду Держбюджету України.
У період з 1958 по 1963 р. обов’язки завідувача кафедри виРезультати наукових здобутків останніх років співробітників
конував доцент Григорій Олександрович Фрідман. У довоєнні
кафедри та колег з України і зарубіжжя було представлено 24–
роки він працював на кафедрі асистентом, а потім – доцентом.
25 жовтня 2013 р. у рамках науково-практичної конференції з
У вересні 1964 р. кафеміжнародною участю, присвяченої
дрою почав завідувати про90-річчю зі дня фундації кафедри
фесор Михайло Михайлович
інфекційних хвороб Харківського
Лисковцев. З його приходом
національного медичного універактивізується наукова роситету «Актуальні проблеми пабота, з’являється нова апарентеральних інфекцій». За 2 дні
ратура, в лабораторії впрофоруму його учасниками та гостями
ваджуються нові біохімічні
стали близько 500 осіб, якими було
методики,
вперше
визаслухано 30 усних та розглянуто
користовуються
методи
8 стендових доповідей з актуальфункціональної діагностики.
них питань вірусних гепатитів, ВІЛ/
Значна увага в цей час
СНІДу, туберкульозу, герпесвірусних
приділяється
поліпшенню
інфекцій, бартонельозу та інших
педагогічного
процесу.
інфекційних хвороб, які асоціюються
Практичні заняття будуютьзі СНІДом.
ся за принципом активної
Минуле, сьогодення та подальші
курації хворих і частково
перспективи колективу кафедри
мають демонстраційний та
інфекційних хвороб, його науковосемінарський характер. З
практичні,
навчально-методичні
Колектив кафедри
метою підвищення рівня теодосягнення й здобутки – це плід зуретичних і практичних знань студентів VI курсу почали проводисиль та невтомної праці декількох поколінь співробітників кафетися науково-практичні та реферативні конференції.
дри, серед яких чимало талановитих учених, лікарів, педагогів,
З вересня 1969 р. кафедру інфекційних хвороб очолила Тамара
завідувачів кафедри й тих, хто в різні роки плідно працювали
Трохимівна Чорна, і саме тоді відбулася значна для кафедри подія
на ній.
– переїзд у нове приміщення 22-ї інфекційної лікарні, що розташуМинають роки, і ось нам уже 90! Завдяки нелегкому,
валася по вул. Байрона, 160 (нині пр. Героїв Сталінграду). У новій
але цікавому шляху становлення кафедри інфекційних хвотрикорпусній міській лікарні на 565 ліжок, побудованій за типовим
роб ХНМУ, залишаються й живуть надбання, традиції, досвід
проектом, кафедра отримала спеціальне приміщення з кабінетами
наших попередників, колишніх колег та наставників, які
для викладачів, навчальними кімнатами, лабораторією, лекційну
варті наслідування й допомагають нам у щоденній науковоаудиторію та, найголовніше, сучасну клінічну базу, забезпечену
педагогічній та лікувальній роботі, визначаючи успіх колектимельцерівськими боксами, напівбоксами та іншими службами.
ву сьогодні й, сподіваємося, у подальшому. Незважаючи на
Активно впроваджуються сучасні функціональні та морфологічні
свій поважний вік, кафедра не старіє, адже на ній, як і раніше,
дослідження
й
етіопатогенетичний
напрямок
лікування
поважають знання, працьовитість, натхнення... Тут, як і завжінфекційних хвороб, новий на той час напрямок лікування –
ди, працюють, сперечаються, шукають відповіді на непрості
лазеротерапія. За сприяння Т.Т. Чорної було відкрито кабінет
діагностичні питання, розгадуючи клінічні таємниці у царині медля аерозольного лікування із застосуванням тепловологого та
дицини.
електроаерозолів. Одночасно впроваджуються функціональні меКолектив кафедри інфекційних хвороб висловлює слова
тоди обстеження – вивчення функції зовнішнього дихання й стану
щирої подяки адміністрації та всьому колективу господармікроциркуляторного русла.
чого відділу університету за надану матеріально-технічну
Із 1992 р. на посаді завідувача кафедри перебуває Володидопомогу й всебічне сприяння в проведенні наукового фомир Миколайович Козько – випускник ХМІ, у студентські роки акруму на високому організаційному рівні.
тивний член наукового студентського гуртка, з 1974 р. – асистент,
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ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПЕРВУЮ В УКРАИНЕ КАФЕДРУ
СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ
В октябре 2013 года исполнилось 90 лет со дня создания
первой в Украине кафедры социальной гигиены в Харьковском
медицинском институте.
Основал кафедру народный комиссар здравоохранения
УССР Моисей Григорьевич Гуревич. Выдающаяся роль М.Г. Гуревича как организатора и первого руководителя кафедры состоит
в том, что он заложил основу для дальнейшего развития социальной гигиены как науки и предмета преподавания на Украине.
За 90-летний период развития на кафедре работали выдающиеся социал-гигиенисты, среди них профессор Сергей Аркадьевич Томилин – заведующий кафедрой с 1925 по 1932 г. Этот
период стал ярким и плодотворным в научной деятельности кафедры. С.А. Томилин издал более 100 научных работ, 17 монографий. Он организовал ведомственную санитарную статистику
в Украине.
Значимый вклад в развитие кафедры внес профессор Зиновий Анатольевич Гуревич, заведующий кафедрой с 1932 по
1974 г., автор 100 печатных работ, среди которых 14 монографий
и брошюр. Он проработал на кафедре 50 лет, в том числе более
40 лет на должности заведующего кафедрой. За все время руководства кафедрой
З.А. Гуревич подготовил 5 докторов и 28
кандидатов наук.
Длительное время кафедрой заведовала профессор Нина Александровна Галичева, выпускница Харьковского медицинского института, в настоящее время
профессор кафедры. Основным направлением научной деятельности кафедры в
этот период была сердечно-сосудистая
проблематика, в рамках которой были изучены социально-трудовые и клинические
аспекты реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда в трудоспособном
возрасте, проведено плановое межкафедральное исследование артериальной гипертензии у подростков и др.
В настоящее время кафедра изучает важные медико-социальные проблемы
здоровья населения, среди них эпидемиология социально значимых заболеваний,
аспекты мониторинга, управления заболеваниями. Коллектив
является пионером в разработке отечественных методик по изучению качества жизни. В 1998 г. кафедра стала Национальным
координационным центром международной программы “ISAAC”
(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) по изучению бронхиальной астмы и аллергии у детей.
На кафедре успешно работает научная и студенческая библиотека, в которой представлена учебная и научная литература по социальной медицине, организации здравоохранения,
управлению, экономике и истории медицины. Библиотечный
фонд составляет более 2 650 экземпляров. Для проведения
заседаний и конференций на
кафедре создан конференцзал на 40 мест, работают два
познавательных музея: «Музей пишущих машинок» и
«Музей вычислительной техники».
Гордостью музеев является уникальная коллекция
вычислительной техники и
пишущих машинок, которые
использовались профессорско-преподавательским составом различных кафедр
университета, в том числе
кафедрами урологии, анатомии, социальной медицины и
организации здравоохранения при выполнении научноисследовательской работы.

В честь юбилея 31 октября и 1 ноября 2013 года на базе
Харьковского национального медицинского университета состоялась научно-практическая конференция «Здоровье населения, актуальные проблемы и перспективы
развития системы здравоохранения», которая
была посвящена 90-летнему юбилею со дня создания кафедры социальной медицины, организации
и экономики здравоохранения.
В состав оргкомитета вошли Министерство
охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет, главное управление охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации.
В конференции приняли участие организаторы системы здравоохранения, ведущие ученые и
заведующие кафедрами социальной медицины
основных медицинских вузов Украины, специалисты по истории медицины и врачи практического
здравоохранения Украины. Работу первого пленарного заседания открыл заведующий кафедрой
социальной медицины, организации и экономики здравоохранения Виктор Огнев. Он выступил
с докладом, посвященным 90-летнему юбилею
кафедры.
В программу конференции вошли пленарные заседания,
круглый стол, посещение выставок и музея кафедры.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû,
îðãàíèçàöèè è ýêîíîìèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ

ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти
на такі винаходи та корисні моделі:
1. Спосіб діагностики формування кардіоваскулярних ускладнень у
жінок, хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з абдомінальним
ожирінням. Автори: А.О. Андрєєва, О.Я. Бабак, В.В. Школьник.
2. Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з
ожирінням. Автори: О.Я. Бабак, К.І. Терешкін, В.В. Школьник.
3. Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням на тлі
інсулінорезистентності. Автори: О.Я. Бабак, К.І. Терешкін,
В.В. Школьник.
4. Спосіб оцінки ефективності профілактики мікроциркуляторних
порушень та ендотеліальної дисфункції в тканинах пародонта у пацієнтів, які народилися з синдромом затримки
внутрішньоутробного розвитку в анамнезі. Автори: О.В. Гармаш,
Р.С. Назарян, А.Л. Загайко.
5. Спосіб одержання ізотопу міді-67 (67Cu) для лікування раку. Автори: М.П. Дикий, М.В. Красносельський, О.П. Медведєва.
6. Спосіб прогнозування перебігу увеїту, ускладненого запаленням зорового нерва. Автори: М.В. Панченко, М.М. Самофалова,
О.М. Гончарь.

Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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17 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА!
17 ноября отмечается Международный день студентов. Но во всем мире это праздник не
только тех, у кого сегодня есть студенческий билет и зачетная книжка – это праздник молодости, которая, как известно, определяется не числом прожитых лет, а состоянием духа. У
студенчества всех поколений он всегда был здоровым, бодрым, веселым, несгибаемым и
авантюрным в лучшем смысле этого слова. Студенты-медики – особая каста в высшем образовательном мире. Потому что с самых первых дней обучения в медицинском вузе они становятся в единый ряд с теми, кто избрал для себя один из самых трудных жизненных путей – путь
врачевания, избавления человечества от страданий и недугов. И нужно очень любить свою
профессию, чтобы пройти этот путь достойно, с пользой для людей, с радостью – для себя.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Улыбнись!
☺

ÏÎÐÒÐÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀ
Ох, как же часто мы слышим от преподавателей:
«А вот в наше время…» или «Не та сейчас молодежь
пошла». Подобные фразы звучат с такой регулярностью, что мы уже привыкли и сами поверили в то,
что прошлые поколения были гораздо успешнее и
талантливее. Правда это или нет, судить не мне, но
хотелось бы помочь педагогам понять нас лучше.
Наши преподаватели взрослели в период, когда страна жила размеренной и стабильной жизнью.
Может, это была только видимость, но, по крайней
мере, о проблемах не кричали с каждого телеканала. Жизнь была гораздо спокойнее, детям с рождения
прививали веру в незыблемые ценности. А потом железный занавес рухнул, и внезапно стало можно все.
Сегодня в вузы приходит поколение людей, которые родились в открытом информационном пространстве, как у Пелевина, «поколение пепси». Телевидение, Интернет, телефоны кардинально изменили
образ жизни молодежи. Простого письменного текста стало недостаточно для того, чтобы воспринимать
информацию. Следуя западному образцу, молодые
люди привыкают реагировать на шоу. Емкие слова и абстрактные категории для них, зачастую, пустые звуки, ни к чему не отсылающие. Читать книги стало труднее, чем смотреть телевизор. Яркие, мелькающие на экране картинки учат мыслить совершенно иначе – импульсивно, отрывочно, но при этом чрезвычайно гибко. Сейчас молодежь не умеет
долго держать мысль и следить за ее развитием.
Кроме всего прочего, Интернет привнес в нашу жизнь лень: в поиске и анализе информации, в запоминании этой самой информации, даже в написании шпаргалок (зачем
тратить свое время, если под рукой всегда телефон с открытой Википедией?)
Однако студенты не так беспечны по жизни,
как это может показаться. Как и 50, 100, 200 лет
назад остро стоит финансовая проблема, вопросы с общежитиями, да и просто взаимоотношения с друзьями, родителями, соседями, преподавателями. Еще один немаловажный момент:
ситуация на рынке труда такова, что устроиться
на хорошую работу можно чаще всего исключительно по знакомству. И молодые люди, конечно,
это понимают – они видят, что отнюдь не знания
помогают пробиваться в этой жизни.
Не стоит нас винить в том, что мы такие, какие есть. Противостоять такому натиску
попкультуры невероятно сложно, особенно когда ты молод. И перевоспитывать нас уже
поздно. Да, работа с нами требует особого терпения, желания научить, а самое главное,
искусства воспринимать, заинтересовывать, читать лекцию так, чтобы у студента оставался в сознании отчетливый визуальный образ, который он уже может воспринять, усвоить, и, наконец, искусства мотивировать.
Но, пожалуйста, не думайте, что мы скучны и безынициативны. Большинство из нас
ведет более чем активный образ жизни. Просто наши интересы не всегда совпадают с
вашими или называются по-другому. Мы учим языки, занимаемся спортом, пытаемся выразить себя в творчестве (пусть не всегда понятном вам рэпе, граффити, паркуре), ходим
в театры, посвящаем свое время волонтерской работе (вспомните тимуровское движение), читаем книги и слушаем хорошую музыку, пишем стихи (а вам не приходилось?).
«Попробовать все» – это стиль современной жизни. И, наверное, в этой погоне за жизнью
у нас не остается сил быть такими же активными на парах, какими были, скажем, наши
родители (а точно ли были?).
А еще мы верим. Верим в то, что у нас получится изменить мир. И у нас действительно
получится, если наши наставники поддержат нас и помогут расправить крылья на пути в
этот сложный, удивительный, постоянно меняющийся мир.

Äàðüÿ Êóçíåöîâà, ñòóäêîð (III ìåäôàêóëüòåò)

Студенческое общежитие.
– Откройте дверь!
– Ни за что! У нас еда!

☺
Лекция по пластической анатомии.
Лектор:
– Грудная клетка человека представляет из себя яйцо, перевернутое вверх
ногами, подрезанное снизу и слегка
подвинутое в передне-заднем направлении.
Студент:
– А как это???
Лектор:
– Ну вы себе что – грудную клетку не
представляете?
Студент:
– Теперь уже не представляю...

☺
Студент спрашивает у преподавателя:
– Скажите, я получу за семестр "автомат"?
Преподаватель:
– Да! И сапоги в придачу!

☺
Идет экзамен. Из аудитории выходит
замученный студент. У него спрашивают:
– Сдал?
– Сдал...
– Как там?
– Как в церкви.
– ???
– Он задает вопрос – я крещусь. Я отвечаю – он шепчет: «О, боже!»…

☺
Студент-медик экзаменовался у профессора:
– Как вы поступите, если вам будет
нужно, чтобы больной хорошо пропотел? – спросил профессор.
– Я дам ему сильное потогонное...
– Например?
– Горячий чай, малину, липовый
цвет...
– Ну, а если это не подействует?
– Я прибегну тогда к помощи летучих
масел, эфира...
– А если этого будет недостаточно?
– Я попробую ртутные препараты.
– А если действия все-таки не будет?
– Я попробую применить сальсаперель, шафран, – ответил студент и смахнул со лба крупные капли пота.
– А если и этого будет недостаточно?
– Я пошлю больного экзаменоваться
к вам.
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ХРОНІКИ СТУДЕНТА

Щоденник першокурсника
30 червня
Ось і відлунали в школах останні дзвоники, та, нарешті,
добігла свого довгоочікуваного кінця «тестова лихоманка». Уже
виплакані всі сльози, сказані прощальні слова, запущені в небо
всі повітряні кульки та намічені подальші плани. Можливо, це в
практичній медицині зветься одним не дуже приємним словом, але більшість випускників кілька днів поспіль медитує на ті
магічни цифри у своїх сертифікатах ЗНО. І зрозуміло чому, адже
це – наш шлях у майбутнє. Хочеться сказати одне: ми це зробили!
Так, ми це змогли, ми АБІТУРІЄНТИ 2013!
P.S: Чекайте скоро на вулицях вашого міста.
1 липня
Здається, ніби на цей момент чекав усе життя… Ось він –
славнозвісний початок вступної кампанії. Спробуйте згадати себе
в той час, сповненого одночасно скептицизму і оптимізму, мрій
та далекоглядних планів. Ностальгія? Так-так, бо «абітурієнт» –
це не просто тимчасова роль, це всеохоплююча епідемія, час
емоційності, радості, чекання. Особливо для абітурієнтів ХНМУ,
що вирішили обрати почесну професію лікаря. Причина? Усе просто. «Істерити» разом – цікавіше. Одне слово – «вступофілія»…
14 липня
Ви коли-небудь бачили зграю
здичавілих опосумів, що в умовах,
припустимо, екологічної катастрофи борються за останній качан кукурудзи? ☺ Те, що відбувається
під дверима приймальних комісій,
цілком можна порівняти з чимось
подібним. Тремтячі від хвилювання
та спеки випускники всіх кольорів
зеленої палітри, ажіотажно (інколи
навіть занадто) налаштовані батьки,
довгі й галасливі черги та купа інших,
не дуже корисних для зміцнення і без
того розхитаної психіки, речей. Хоча
маю віддати належне працівникам
приймальної комісії – вони робили
все можливе для того, щоб процедура подачі документів була
злагодженою та швидкою. За це їм окрема вдячність.
27 липня
Чекання. Чекання. Чекання. Інколи хвилювання. Потім знову
чекання. Це у нас, вступників, така карма: чекати і хвилюватись.
Хвилюватись і чекати.

15 серпня
У черговий раз передивляюсь новини приймальної комісії
на сайті ХНМУ… Це вже стало звичною процедурою для мене,
але сьогодні – все інакше… Я бачу в списках своє ім’я!!! Урааа!!
Нарешті! Тепер я гордо носитиму титул «студент ХНМУ»!
P.S: AMAT VIKTORIA CURAM – перемога любить старанність.
P.S.S: Трохи пізніше дзвінок з деканату з інструкціями та
привітаннями ще довго лунав у вухах, як приємна мелодія.
30 серпня
День «П». День першокурсників, він же – день
Посвяти. Нові обличчя та
знайомства, усмішки й
спілкування. Свято та концерт, промови й привітання,
а найголовніше – Клятва
Студента ХНМУ. Саме так, з
великої букви!
P.S: Найцікавіше, як
завжди, попереду.
2 вересня
Більшість із нас цього дня переборюють палку нелюбов до
вранішніх прокидань. І переборюючи перепони у вигляді заторів і
напливу люду в метро та іншому транспорті, організовано й вчасно прибувають на свої перші пари, у свій перший день нового, студентського життя! Ця атмосфера відкритості,
взаємоповаги… І знаєте – це захоплює! Тут
хочеться здобувати знання! Ну і мимохідь
влаштовувати розвідку території на наявність
їдалень…. Озброївшись ентузіазмом та блиском в очах ☺ .
20 вересня
Ось так непомітно, майже повністю минув перший місяць
навчання. Процес адаптації поступово вичерпує сам себе.
Починається нова сторінка історії, цього нелегкого, але почесного шляху. Ми стали частиною РІДНОГО вже для нас
університету. І всі ми, «тепер уже студенти», переконані, що
гідні носити почесне звання «Студент ХНМУ». Гідні бути частиною цього чарівного місця – Харківського національного медичного університету.

Âîëîäèìèð Êà÷óð, II ìåäôàêóëüòåò

КРАЩИЙ СТУДЕНТ

Навчатися заради майбутньої професії
Сьогодні у рубриці «Кращий студент»
представлена студентка VІ курсу ІІ медичного факультету Харківського національного
медичного університету Анна Омельченко.
Дівчина ще в дитинстві визначилася зі своєю
майбутньою професією, тому що мріяла продовжити сімейну династію лікарів. Після 9 класу вона вступила до медико-біологічного класу ХФМЛ № 27, в якому заняття із профільних
дисциплін проходили на базі кафедр медичного університету.
Поповнивши лави студентства ХНМУ,
Анна завзято опановує медичний фах, що дає
свої результати – протягом всього періоду навчання вона встигає на «відмінно». Як старанна студентка, Аня вдало поєднує активну громадську діяльність та наукову роботу: вона
очолювала Координаційну раду студентського самоврядування II медичного факультету у 2010–2013 рр., виконує обов’язки старости курсу І потоку ІІ медичного факультету
з першого курсу, її обрано членом вченої ради ІІ медичного факультету. Анна активно працює та залучає студентів до шефської
роботи: благодійних акцій, присвячених Дню донора, «Червоного
Хреста» та «Серце до серця». Неодноразово здійснювала поїздки
з гуманітарною метою до Куп’янської школи-інтернату для дітей

з порушенням розвитку, доглядає за похованнями
видатних діячів ХНМУ.
Прийшовши на клінічні кафедри, А. Омельченко
захопилася науковою діяльністю. Вона брала участь
у 9 міжнародних науково-практичних конференціях
та має 21 наукову працю. Анна – секретар Ради
Студентського наукового товариства університету
та член організаційного комітету Міжнародного
інтердисциплінарного конгресу студентів та молодих учених International Scientific Interdisciplinary
Congress (ISIC).
Навчально-наукова та громадська діяльність
Анни відзначена багатьма нагородами: вона лауреат ХІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини
– кращі імена» у номінації «Лідер студентського самоврядування» у 2010 р., лауреат конкурсу «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність»
у 2013 р., неодноразово нагороджена грамотами
університету за зразкове навчання і активну участь
у громадському житті університету. Анна Омельченко – стипендіат Харківської обласної державної
адміністрації на 2010/2011 навчальний рік та іменної академічної
стипендії Президента України у 2012/2013 роках.
Хочеться побажати Анні успішного завершення навчання та
подальшого професійного становлення.
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ПАМ’ЯТАЄМО

НЕПОПРАВНИЙ БІЛЬ ВТРАТИ

ПАМЯТЬ ПРО УЧИТЕЛЯ

29 листопада 2013
року виповнюється рік
зі дня смерті почесного ректора Харківського
національного медичного університету, видатного
вченого-мікробіолога
й
організатора
вищої
медичної освіти СРСР та
України Анатолія Яковича
Циганенка.
Більшу частину свого життя, майже 64 роки,
Анатолій Якович присвятив розвитку і становленню Харківської медичної
школи, зокрема рідній альма матер. Його наукова та
педагогічна діяльність розпочалася з посади асистента на кафедрі мікробіології,
а згодом завдяки своїй
наполегливості та самовідданій праці він очолив колектив нашого
університету.
Ім’я академіка А.Я. Циганенка невід’ємне від розвитку Харківської мікробіологічної науки: він створив свою школу мікробіологів, брав активну участь у розробці вітчизняних
антибактеріальних
препаратів,
під
його
керівництвом
співробітники кафедри виконали серію наукових робіт із вивчення комбінованої дії антибіотиків та біостимуляторів при гнійних
інфекціях.
Важливою складовою діяльності Анатолія Яковича була
педагогічна праця, до молодого покоління майбутніх лікарів він
завжди ставився з повагою, щирістю та душевною теплотою. На
його лекціях навіть найскладніший матеріал ставав зрозумілим і
доступним кожному студенту.
Прогресивні ідеї Анатолія Яковича щодо подальшого розвитку Харківського медичного університету та великий
організаторський талант дозволили йому втілити в життя багато задумів та планів. З ректорською діяльністю А.Я. Циганенка пов’язаний початок застосування прогресивних технологій
навчання, комп’ютеризації навчального процесу та науководослідної роботи.
Уже минув рік зі дня смерті А.Я. Циганенка, але ми шануємо
і пам’ятаємо нашого вчителя завжди. Життєвий шлях Анатолія
Яковича залишиться в наших серцях як зразок людської гідності,
толерантності та добропорядності.

Быстро летят годы, а один год – тем более. 29 ноября 2012
года перестало биться сердце Учителя – Анатолия Яковлевича
Цыганенко.
Основные вехи его биографии широко известны не только в
нашем университете, в Украине, но и далеко за ее пределами.
Известный ученый и организатор высшего медицинского образования снискал к себе всеобщее уважение и любовь, прежде
всего за свою житейскую мудрость и человечное отношение к
людям.
В последние годы своей жизни Анатолий Яковлевич очень
много внимания уделял воспитательной работе, которая базировалась на примерах его жизни и деятельности, а также сотрудничества со своими выдающимися современниками. Характерной
чертой Анатолия Яковлевича было то, что он никогда и ни о ком
не отзывался плохо. «Плохих людей не бывает, поступки бывают
разные» – одно из многочисленных высказываний Анатолия Яковлевича, которое я бы назвал лейтмотивом его деятельности.
Мало кому известно, что после окончания школы Анатолию
Яковлевичу положена была «золотая» медаль, но из-за ошибки в
экзаменационных заданиях по математике правильно решить задачу было невозможно. Всю жизнь Анатолий Яковлевич вспоминал и ставил нам в пример тех учителей, которые даже в сложные
сороковые годы XX века не побоялись написать в министерство
и доказать наличие ошибки в задании и главное – в необходимости выдачи «золотой» медали выпускнику средней школы. Мне
кажется, что этот факт оказал на Анатолия Яковлевича не только неизгладимое впечатление, но и дал моему Учителю беспроигрышный рецепт поведения – ничего не бояться и поступать в соответствии с гражданским долгом.
Профессор А.Я. Цыганенко возглавлял кафедру микробиологии с1971 по 2012 г. – это абсолютный рекорд для нашого университета. Когда Анатолия Яковлевича избрали на эту должность
в 1971 г., он был доцентом и кандидатом медицинских наук. Все
годы Анатолий Яковлевич напоминал, что заведующим кафедрой должен быть доктор наук/професор, причем таковых на кафедре должно быть несколько человек. И эту идею он воплотил в
жизнь: в 1997 г. докторскую диссертацию защитил В.В. Минухин,
в 2003 г. – сам Анатолий Яковлевич, а в 2012 г. – М.М. Мишина.
Говорить о дорогом учителе и просто, и сложно. Просто потому, что он был очень открытым человеком, с которым общалось и
советовалось в течение 50 лет огромное количество руководителей, ученых, технических сотрудников, студентов, выпускников
разных лет и многих учебных заведений. А сложно потому, что
боль утраты близкого человека с течением времени не утихает
и остается только сожалеть, что не можешь, как и раньше, посоветоваться с учителем или просто поговорить на какую-либо
злободневную тему.
Â.Â. Ìèíóõèí, çàâ. êàôåäðîé ìèêðîáèîëîãè,
âèðóñîëîãèè è èììóíîëîãèè, ïðîôåññîð

Ðåêòîðàò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ЯКОВИЧА ЦИГАНЕНКА
Напередодні річниці зі дня смерті почесного ректора Харківського національного медичного університету академіка Анатолія Яковича
Циганенка його учні, колеги та рідні зібралися
біля пам’ятника, щоб віддати належну шану
видатній людини та непересічній особистості.
Покласти квіти та вшанувати пам'ять Вчителя прийшли ректор університету Володимир Лісовий, проректори, декани медичних
факультетів, співробітники нашого ВНЗ. Володимир Миколайович звернувся до присутніх
зі словами глибокої скорботи: «Уже минув рік
від дня смерті Анатолія Яковича. Для всіх, хто
сьогодні прийшов вшанувати нашого наставника, він залишається Вчителем з великої букви, що зустрів нас на вході в університет на початку
навчання і був з нами до останніх своїх днів. Ми, його учні, завжди зберігаємо пам'ять про нашого
вчителя. Низький йому уклін і вічний спокій».
Для всіх, хто спілкувався з Анатолієм Яковичем, він був небайдужою людиною, в душі якої переважало почуття і бажання нести добро оточуючим, чому й було присвячено все його життя. Кожен, хто цього дня згадував про мудрого керівника, видатного вченого та талановитого педагога,
знайшов у своєму серці слова доброї пам’яті про Анатолія Яковича Циганенка.
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К 180ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА И.К. ВАГНЕРА
Кафедра анатомии человека Харьковского национального медицинского университета всегда славилась
выдающимися деятелями науки, которые заведовали ею
в разные времена. Одним из
них был И.К. Вагнер, возглавлявший кафедру более 30 лет.
В текущем году исполнилось
180 лет со дня его рождения.
Он внес огромный вклад в
развитие и усовершенствование учебного процесса на
кафедре, который был по достоинству оценен не только
научным сообществом, но и
студентами, любившими и
уважающими его как преподавателя.
Иван Карлович Вагнер родился 26 октября 1833 г. в Риге. Изучал медицину в Дерптском университете, который окончил в 1857
году со званием лекаря. В 1858 г. он защитил диссертацию и был
удостоен степени доктора медицины. В 1863 году Иван Карлович
по конкурсу был избран доцентом физиологической анатомии
Харьковского университета. С этого дня началась его плодотворная деятельность в стенах нашего университета, длившаяся до
1888 г.
В 1867 году произошло разделение на самостоятельные кафедр физиологической и патологической анатомии. На вторую
перешел проф. Д.Ф. Лямбль, а на первую попечителем учебного
округа был назначен доцент И.К. Вагнер. За время службы в университете Иван Карлович прошел путь от доцента до ординарного
профессора по кафедре анатомии здорового человека, имел чин
действительного статского советника, стал обладателем различных орденов и наград.
Как ученый Вагнер известен тем, что установил наличие нервных клеток в зрительном бугре головного мозга и описал боковое
коленчатое тело как его часть. Эта работа была огромным достижением того времени, поскольку он на микроскопических препаратах показал место окончания зрительных путей.
Вагнер неоднократно выступал оппонентом на защите диссертаций. Он всегда по достоинству оценивал работы других людей и учитывал все возможные факторы, которые влияли либо
могли повлиять на конечный результат их исследований. Однажды на рассмотрение Ивану Карловичу была передана конкурсная работа неизвестного автора, которая касалась строения селезенки. Внимательно изучив все 144 страницы работы, Вагнер
сделал, на первый взгляд, строгий выговор автору, заметив ряд
грубых ошибок касательно его научных доводов. Казалось, эта работа уже не имела никаких шансов на получение медали, но Иван
Карлович, исчерпав все свои критические замечания, приступил к
обсуждению положительных сторон, которых оказалось довольно
много. Кроме того, он старался установить причины, по которым
в работе были те или иные ошибки. В результате работа автора,
имя которого хранилось в запечатанном конверте для сохранения
объективности оценивания, была удостоена серебряной медали.
Таких примеров можно привести множество, и все они демонстрируют уникальное умение Вагнера ценить труд других людей
так же, как собственный.
И.К. Вагнер был замечательным препаратором и сделал для
музея кафедры анатомии множество препаратов, которые всегда
с удовольствием предоставлял студентам для изучения. Иван Карлович отлично понимал значение анатомической науки для формирования клинического мышления врачей. Именно поэтому свою
первую лекцию при вступлении в должность он посвятил освещению вопроса о значении этой науки в практической медицине. Он
известен также и тем, что при нем был построен отдельный корпус
для университетской кафедры анатомии, в котором она находится
и сейчас.
За свою педагогическую и научную карьеру Вагнер воспитал
множество достойных ученых, которые в дальнейшем возглавили
и кафедру нормальной анатомии.

Ìàðê Àäàìñêèé, ñòóäêîð (²² ìåäôàêóëüòåò)

ВИДАТНІ УЧЕНІ ХНМУ

ДО 90РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВИДАТНОГО ПРЕДСТАВНИКА
ХАРКІВСЬКОЇ СУДОВОМЕДИЧНОЇ
ШКОЛИ
У 2013 році виповнилося 90
років зі дня народження видатного вітчизняного вченого – судового
медика професора Миколи Петровича Марченка (1923–1990), учня
професора М.М. Бокаріуса, гідного
представника Харківської судовомедичної школи, завідувача кафедри судової медицини Харківського
медичного інституту, начальника Харківського обласного бюро
судово-медичної експертизи, голови Харківського обласного товариства судових медиків та криміналістів.
Микола Петрович народився 12
листопада 1923 року в селищі Ольчинка, Ольчинського району Донецької області у родині селянина. З 1946 по 1951 р. навчався в Донецькому медичному інституті,
після закінчення якого проходив аспірантуру при кафедрі судової
медицини Харківського медичного інституту під керівництвом
професора М.М. Бокаріуса. У 1957 році захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Смертельные отравления окисью углерода
в судебно-медицинском отношении». У 1967 році виконав і захистив докторську дисертацію «Установление времени наступления смерти физическими методами исследования».
М.П. Марченко з 1961 по 1988 р. завідував кафедрою судової
медицини ХМІ, а з 1988 по 1990 рік працював професором кафедри. Протягом 1955–1961 рр. – на посаді начальника Харківського
обласного бюро судово-медичної експертизи, а з 1961 по 1990 р.
перебував на посаді голови Харківського обласного товариства
судових медиків та криміналістів.
Микола Петрович був висококваліфікованим спеціалістом,
постійно брав участь у проведенні комісійних судово-медичних
експертиз, виконав і надрукував 87 наукових праць, 8 методичних
вказівок, підготував 2 доктори і 6 кандидатів наук. М.П. Марченко був учасником багатьох з'їздів і наукових конференцій судових
медиків і криміналістів, де виступав зі змістовними доповідями.
Основні напрямки його наукової роботи були присвячені актуальним питанням встановлення давнини смерті та розробки новітніх
методик дослідження речових доказів. Поряд із виконанням своїх
професійних обов’язків Микола Петрович багато часу присвячував громадській діяльності: його обирали керівником проблемної
комісії інституту, членом партійного бюро факультету, членом ЦК
профспілки медичних працівників.
Микола Петрович був учасником бойових дій часів Великої
Вітчизняної війни (1941–1945 рр.), його відзначили державними
нагородами: орденом «Красная звезда», медалями «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией», багатьма ювілейними
медалями, нагрудними знаками «Отличнику здравоохранения»,
«Ветеран труда» та почесними грамотами.
Помер Микола Петрович 18 березня 1990 року у м. Харкові.
Співробітники кафедри та бюро пам’ятають видатного вченого.
26 травня 2008 р. відбулося урочисте відкриття нової експозиції
музею історії кафедри судової медицини, медичного правознавства ХНМУ та Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, яка присвячена Миколі Петровичу Марченку. За участю представників кафедри та бюро була виготовлена воскова
скульптура професора й створена спеціальна експозиція, яка
відтворює робоче місце Миколи Петровича під час виконання наукових досліджень. Поруч із восковою скульптурою розташовані
власні речі науковця та прибори, які збереглися до наших часів.

Â.Î. Îëüõîâñüêèé, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñóäîâî¿ ìåäèöèíè,
ìåäè÷íîãî ïðàâîçíàâñòâà ³ì. çàñëóæåíîãî ïðîôåñîðà Ì.Ñ. Áîêàð³óñà
Þ.Ì. Êðàâ÷åíêî, íà÷àëüíèê Õàðê³âñüêîãî îáëàñíîãî
áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè
Â.Â. Áîíäàðåíêî, àñèñòåíò êàôåäðè
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Підсумки звітно-виборної конференції
30 жовтня в університеті відбулася важлива подія в житті
студентської громади – звітно-виборна конференція студентського самоврядування ХНМУ.
Скликання конференції пов’язано з необхідністю проведення
перевиборів Координаційної ради у зв’язку із закінченням строку
повноважень. Усього на збори було запрошено 160 представників
активу студентського самоврядування університету, заступники деканів факультетів з виховної роботи, проректор з науковопедагогічної роботи Іван Летік.
Делегати конференції заслухали звіт голови Координаційної
ради Андрія Бурова щодо проведеної роботи за 2011–2013 рр. У
своїй доповіді він звернув увагу не лише на досягнення студентського самоврядування, але й на проблеми і недоліки, що існують
в його роботі. За підсумком обговорення результатів учасники
зборів оцінили роботу Координаційної ради студентського самоврядування на «задовільно». Іван Летік нагородив Андрія Бурова,
Анну Омельченко, Наталію Назаренко та Вадима Дудника подяками ХНМУ за активну участь у громадському житті університету
й побажав їм успіхів у подальшій діяльності.
У ході виборів за більшістю голосів головою Координаційної
ради студентського самоврядування було обрано студентку ІІІ
медичного факультету Дарію Брачкову. На конференції також
затвердили новий склад студентської ради, до якої увійшли:
Євген Ковальковський – голова Координаційної ради І медфакультету;
Сергій Дубінін – голова Координаційної ради ІІ медфакультету;
Яна Костюченко – член Координаційної ради ІІІ медфакультету;

Вікторія Литвинова – голова Координаційної ради ІІІ медфакультету;
Наталія Назаренко – голова Координаційної ради стоматологічного факультету;
Дар'я Кузнєцова – ІІІ медфакультет;
Анастасія Піскарьова – ІІ медфакультет;
Богдан Хаустов – І медфакультет;
Євген Журавльов – IV медфакультет;
Дарія Молчанюк – ІІ медфакультет;
Дмитро Михайличенко – стоматологічний факультет;
Анастасія Рождественська – І медфакультет;
Марк Адамський – ІІ медфакультет.
Побажаємо новій команді та її лідеру успіхів у важливій та
великій справі!
Î.Â. Òðîöåíêî, çàñòóïíèê äåêàíà III ìåäôàêóëüòåòó

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ДОБРОТА – ЭТО СОЛНЦЕ
Далеко не все знают, что означает термин «паллиативная помощь» и почему так важно оказывать ее тяжелобольным людям
и их родственникам. Для этого Всемирный альянс паллиативной
помощи (The Worldwide Palliative Care Alliance, WPCA) проводит
Всемирный день паллиативной и хосписной помощи во вторую
субботу октября каждого года.
Наш университет не остался в стороне от такой важной проблемы, приняв активное участие в организации и проведении
дня, а в последующем и недели паллиативной и хосписной помощи. В этой статье мне хотелось бы рассказать о становлении
волонтерского движения и о студентах нашего университета,
которые нашли в себе силы, желание и смелость участвовать в
программе-подготовке волонтеров для хосписной помощи «Эра
милосердия».

Прошлой осенью в нашу alma mater c интересным предложением обратились председатель правления общественной организации «Соціальний всесвіт» Алла Петровна Анищенко и социальный педагог, врач-психиатр Артур Григорьевич Мокряк. Оно
заключалось в следующем: в рамках проекта «Эра милосердия»
необходимо привлечь студентов для помощи в хосписе. Кто, как
не люди, связавшие свое будущее с медициной, способны на настоящее милосердие?
Руководство университета поддержало организацию и положительно отнеслось к этой идее. Активистов разных курсов и факультетов ожидал двухмесячный курс лекций на темы о вопросах

танатологии, моделях и методах работы в хосписе, взаимодействии волонтеров с пациентами, их родственниками и медицинским персоналом. После теоретической части уже подготовленные волонтеры впервые посетили хоспис под руководством
организаторов. Дальнейшее посещение хосписа осуществлялось самостоятельно и свободно, поскольку волонтер – все-таки
доброволец.

Но, к сожалению, количество студентов-волонтеров оказалось небольшим. Может быть, это связано с недостаточным
проведением информационной работы или рядом других факторов, но факт остается фактом: волонтеров было около 10 человек. Учитывая предыдущий опыт, провести агитационную работу было поручено самим волонтерам. И весной 2013 года на
второй набор откликнулось гораздо больше добровольцев. После окончания курса лекций было задействовано около 50 новых
волонтеров.
Хочется отметить, что работа в хосписе не так сложна, как
может показаться. Все, что нужно больным на самом сложном
этапе жизни – этапе умирания – это внимание. Неважно, в чем
оно будет заключаться: в способности выслушать, посочувствовать, умении рассказать, почитать книгу, покормить и т.д. Просто
быть рядом, а это по силам каждому. Известный писатель Виктор Гюго сказал, что во внутреннем мире человека доброта – это
солнце. Мне бы хотелось, чтобы каждый нашел в себе силы не
только зажечь свое внутреннее солнце, но и согреть им тех, кто
в этом нуждается.

Àíàñòàñèÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ, I ìåäôàêóëüòåò
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«Багато акордів на струнах моїх…»
(до спадщини Дмитра Загула)
Сьогодні на карті літературних
імен України яскравою зіркою сяє
ім’я Дмитра Загула. Творчість
одного із фундаторів українського
символізму, надзвичайно пильного й старанного робітника на
літературній ниві (він був одночасно поетом, перекладачем, критиком і теоретиком літератури)
залишила помітний слід в історії
української культури, хоча його
доля склалася не дуже щасливо не
лише за життя, а й після смерті.
Дмитро Загул народився 28
серпня 1890 р. в селі Мілієві Вижницького повіту на Буковині в
родині бідного селянина. Початкову освіту здобув у сільській школі, а потім за допомогою вчителя
та на його кошти підготувався і вступив до Чернівецької гімназії,
де й привернув увагу вчителів своїм поетичним хистом.
Після закінчення гімназії Д. Загул працював у редакціях «Нової
Буковини» й «Нового голосу» як помічник редактора. Писати почав ще гімназистом. Перші поезії в цих газетах привернули до
автора увагу визнаних письменників: Б. Лепкого та О. Маковея, а
їхнє заохочення надихало молодого поета. Перша збірка поезій
Д. Загула вийшла у світ 1913 року під назвою «Мережка». А збірку
«З зелених гір» тогочасна критика оцінила стримано. Для сучасного дослідника ця збірка цікава й показова як вияв раннього Загулового символізму.
Зазначимо, що в ранніх поезіях Загула позначилися
найрізноманітніші впливи: на одних – Г. Гейне з його терпкою
іронією, на інших – раннього О. Олеся, «чистої поезії» М. Вороного, значно ближчий до Бальмонта й Кузьміна. Ось вони, влучні й
характерні для пори Загулового символізму рядки:
Не давайте відлітати
золотим часам!
Не давайте пропадати
молодим серцям!
Хай летять безповоротні
безпросвітні дні!
Хай лежать в німій безодні
співи жалібні…
На початку 20-х років Загул розпочав літературно-громадську
роботу. Він виступає з поезіями, перекладами та статтями, разом
з Марком Терещенком, А. Петрецьким та Лесем Курбасом бере
участь у заснуванні літературної групи «Біла студія». А в 1923 році
виходить друком його «Поетика» – перший систематизований
курс з теорії літератури. Саме ця книга надала значну допомогу
поетам-початківцям.
Ідейно-естетичні позиції Загула чітко розкрились у літературній дискусії 1925–1928 рр. У брошурі «Література чи літературщина» (1926) Д. Загул проявив себе гострим полемістом. Також значним внеском до нашої культурної скарбниці стали його
переклади відомих європейських творів, а саме «Фауста» Гете,
чимало балад Шиллера, майже всього Гейне разом з В. Кобилянським.
Згадуючи сьогодні всі доробки Дмитра Загула – поета, критика, організатора літературного життя, хочеться вклонитися цьому невтомному сіячеві на літературній ниві, справжньому синові
своєї епохи, де все, що робилося, було вперше. Тож прислухаймося до акордів його поезії, бо «душа їм і ліку не знає»:
Багато акордів на струнах моїх,
Душа їм і ліку не знає,
Життя повнозвучно торкається їх
І звуки пісень викликає.
Ловлю невловимі хвилини життя,
Лечу за святою красою,
Пісні переливні – ті діти чуття –
Посію до сонця росою.

Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè

Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ,
ДОПОМОГТИ

Щоб уникнути дорожньотранспортних пригод
Поради водіям
Рухайтеся зрозуміло для навколишніх! Намагайтеся керувати
автомобілем так, щоб ваші дії ніколи не були несподіваними для
інших водіїв, а також пішоходів.
Коли ви не розумієте поведінку іншого водія, знижуйте
швидкість.
Не можна керувати автомобілем, розраховуючи на те, що
уникнути небезпеки вам допоможуть вміння та розсудливість
інших водіїв.
Треба завжди самому бути готовим уникнути небезпечних наслідків помилок або
легковажності оточуючих.

Пильність і втома
Небезпечно рухатися тривалий час без зупинок!
Час від часу змінюйте
темп руху, зупиняйтесь для
відпочинку.
Тримайте кермо без напруження, але обов’язково двома руками. Це дає змогу вести автомобіль без великих зусиль і
миттєво вирівнювати його при поштовхах.
Уночі водій стомлюється швидше через напруженість зору і
підвищену увагу. Тому треба частіше зупинятися для відпочинку.
Ніколи не сідайте за кермо, якщо ви не здорові або відчуваєте
втому.

Дотримання дистанції
У потоці машин інтервал і дистанція – найголовніші для безпеки руху. По обидва боки вашого автомобіля завжди повинно залишатися хоча б по півметри простору.
Якщо поруч автопоїзд, інтервал треба збільшувати до одного
метра, оскільки причіпний вагон рідко йде по сліду тягача.
Звикніть завжди триматися правіше.
Не «чіпляйтеся на хвіст» автомобілю, що їде попереду. Це
втомливо і завжди небезпечно.

Пам’ятайте про гальма
Вміле користування гальмами – найпереконливіше свідчення
високої майстерності водія. Воно тим вище, чим рідше і плавніше
ви гальмуєте.
Різке гальмування – прямий шлях до заносу і втрати керування.
Намагайтеся завжди дотримуватися такої дистанції, щоб
гальмувати лише у крайньому разі.
Знизивши швидкість на третину, ви скоротите гальмівний
шлях більше ніж удвічі.
Завжди перевіряйте роботу гальм, коли сідаєте за кермо
автомобіля.

Увага, поворот!
Тільки повороти доріг по-справжньому перевіряють ваше
вміння водити автомобіль безпечно. Не намагайтеся проходити
повороти на високій швидкості.
Заздалегідь знижуйте швидкість, нехай автомобіль повертає
на колесах, а не на даху.
Кращий стиль при повороті – завжди рухатися по своїй смузі
дороги.
Слизька дорога не терпить різкого гальмування.
Пам’ятайте, що заносу легше запобігти, ніж подолати його,
коли він уже виник.
При заносі не смикайте педаль гальма. Зберегти старий курс
руху допоможуть тільки спокій та вміле управління кермом.
На слизькій дорозі кращий спосіб гальмування – без використання гальм.
Потрапивши на слизьку ділянку, не можна різко скидати
«газ».
Постійно стежте за станом дорожнього покриття.

Безпечна швидкість
Пам’ятайте: чим вища швидкість, тим важче зупинити
автомобіль, тим менше часу, щоб виправити можливі помилки.

Á.Ì. Ãðèãîðºâ, ñò. ìàéñòåð ÌÂÍ ì³ñüêèõ êóðñ³â ÖÎ ì. Õàðêîâà
Ì.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáó ÖÇ óí³âåðñèòåòó
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ІГРИ РОЗУМУ

ПЕРШЕ МІСЦЕ
НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ЗМАГАННЯХ
24 жовтня 2013 року клуб «Що? Де?
Коли?» Харківського національного медичного університету виборов чергове
перше місце на інтелектуальних змаганнях.

Цього разу збірна команда ХНМУ під
назвою «Сурмамед» взяла участь в обласному турнірі під егідою Харківського
обласного комітету профспілок. У турнірі
змагалися 37 команд, кращою серед яких
з результатом 24 бали стала саме наша
збірна. Протягом турнірної дистанції команда «Сурмамед» жодного разу не втрачала лідерства, відповідаючи практично на
кожне питання ведучого, отже перемога
була переконливою. Переможцями стали
президент клубу «Що? Де? Коли?» Роман
Єлісєєв (капітан команди), студенти І медичного факультету – Андрій Овсянніков,
Павло Федощенко, Роберт Сурманідзе,
студент ІІ медичного факультету Едуард
Корчмар, студентка IV медичного факультету Маргарита Майорова та лікар-інтерн
Артем Куров.

Вітаємо переможців, впевнено можемо сказати, ще не одна перемога нашого
інтелектуального клубу стане прикладом
для підвищення інтелектуального й наукового престижу Харківського національного
медичного університету!

Ðîìàí ªë³ñººâ,
ïðåçèäåíò êëóáó «Ùî? Äå? Êîëè?»

ЛИСТ-ПОДЯКА
На
ім’я
ректора
Харківського
національного медичного університету надійшов лист від голови Харківської обласної організації
профспілки охорони здоров’я України
Альони Благовещенської, де вона від
імені Президії обласного комітету
профспілки висловлює щиру подяку
учасникам турніру з інтелектуальних
ігор «Що? Де? Коли?» серед
профспілкової молоді за гідне представлення сфери охорони здоров’я на
міжгалузевому обласному рівні.

ДЕБАТЫ – ЭТО ЖИЗНЬ
Медицина – сложная наука, и с этим не поспоришь. Чтобы ее освоить, нужно очень
много сил, упорства и желания. Но просто так учиться, не выходя целыми днями из-за стола с учебниками, не то что скучно, а даже бесполезно. Чтобы активно воспринимать новую
информацию, нужно движение. И это не только спорт, но и движение по направлению к
расширению своего кругозора. В нашем университете таких «внеучебных» мероприятий
проходит масса: КВН, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»,
конференции и концерты самодеятельности. Пришло время добавить к этому списку еще один пункт – Дебатный клуб.
Что же такое дебаты? Дебаты – это:
• жаркие споры, в которых напрочь забываешь о времени;
• незабываемые выступления, во время которых рождаются
просто гениальные мысли, от которых самому становится страшно;
• фразы, которые со смехом вспоминаешь не один месяц;
• хорошее настроение, которое остается с тобой надолго;
• турниры, в которых не важно даже, кто победил, важно то, что ты там был;
• люди, с которыми не хочется расставаться после игры.
Игра интеллектуальная, и основана она на дискуссии между двумя командами, которые, придерживаясь определенных правил, отстаивают свою точку зрения по какому-либо
актуальному вопросу. Задача команды – убедить судей в своей правоте, в том, что только
твоя точка зрения единственно правильная. Дебаты – это высокий уровень дискуссии. А
дискуссия – это ораторское искусство в чистом виде.
Зачем Вам это нужно? Если Вы думаете, что умение красиво говорить нужно только
политикам и публичным людям, то, скорее всего, Вы просто забыли, какой диплом через пару лет будете держать в руках. Для врача навыки красивой, грамотной речи, навыки убеждения важны не меньше, чем знание фармакологии. Так почему бы не расширить свой кругозор, а возможно и проявить скрытые таланты таким приятным образом,
общаясь с умными, интересными людьми? Поэтому приглашаем всех и каждого в Дебатный клуб. И, как утверждают знатоки, очень скоро Вы поймете, что дебаты – это не игра,
а часть жизни!
Если Вы решили присоединиться к нам, то все подробности, а также расписание заседаний можно узнать у инициатора проекта – Кристины Тягнирядко по тел.: 0934081967;
0957996694, или же пишите на ее личную страничку: vk.com/tyagniryadko

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

СТРАНА ОГНЕЙ
Классовое общество на территории Азербайджана возникло в начале I тыс. до н.э. В IX веке до н.э. образовались древнейшие государства мира: Манна, Мидия, Атропатена, Албания Кавказская. Очень долго эти
территории находились под властью Ирана (Персии)
и Арабского халифата. Азербайджанская народность
сложилась в XI–XIII вв., ее земли подвергались набегам
турок-сельджуков и монголо-татар, были веками объектом борьбы между Ираном и Турцией…
Сейчас население страны составляют азербайджанцы (около 85 %), русские, лезгины, аварцы, курды, талыши, цахуры, таты. Богатейшие культурные традиции
Азербайджана сохранились в памятках фольклора – дастаны, «Кер-Оглы», «Ашуг-Гариб», юморески (лятифа) и
др. Здесь жили и творили такие выдающиеся поэты, как
Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Мухаммед Физули,
Видади, Мирза Фатали Ахундов и др.
Недра Азербайджана богаты нефтью, железной руДевичья башня
дой, алунитами, кобальтом, барием, молибденом. Основные отрасли промышленности – нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая. Исторически и географически сложившееся сельское хозяйство многоотраслевое: пшеница, рис,
озимый ячмень, хлопок, табак. Распространены садоводство и виноградарство, выращивается гранат, цитрусовые, хурма, инжир, маслины, фейхоа. Этому способствуют субтропический климат и реки, а их в Азербайджане около 1250. Крупнейшая река Кавказа –
Кура, протекает с северо-запада на юго-восток и впадает в Каспийское море, на берегу
которого располагается столица Азербайджана – Баку (Бакы). Это красивый современный
город с быстроразвивающейся инфраструктурой. Каспий и Кура богаты ценными видами
рыб (лосось, осетр, севрюга, белуга и др.). В Баку 30 музеев, в том числе Музей искусств,
Картинная галерея Азербайджана, Музей ковра (азербайджанские ковры можно даже увидеть на картинах Х. Мемлинга, Х. Гольбейна и других мастеров эпохи Возрождения), Музей
азербайджанской литературы. Другая часть города – крепость или Ичери-Шехер является
историко-архитектурным заповедником. Здесь расположены Дворец ширваншахов, минарет 1078 г., знаменитая Девичья башня, «Баиловские камни» XIII века.
Расширяются и укрепляются торгово-экономические и культурные связи между Украиной и Азербайджаном. В нашем славном университете учится много азербайджанских
студентов, постигающих достижения украинской медицинской школы и культурные традиции харьковчан.

Ì.Ï. Êèðè÷åíêî, äîöåíò êàôåäðû ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû, ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè
ñ êóðñîì ôèçâîñïèòàíèÿ è çäîðîâüÿ
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА ОБ’ЄДНУЄ
МОЛОДЬ УСІХ КРАЇН
14 листопада в актовому залі Харківського національного медичного університету
відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному дню студента, який об’єднав
молодих людей різних країн та націй.
На початку всіх присутніх привітав перший проректор з науково-педагогічної роботи Валерій Капустник, який розповів про трагічну історію свята та побажав студентам
досягати поставленої мети, а також вручив дипломи в номінації «Кращі досягнення в
навчанні». Також нагороди у номінаціях «Кращі наукові досягнення», «Лідер студентського самоуправління», «Кращі спортивні досягнення» та «Краща творча молодь» вручали
проректор з науково-педагогічної роботи В.Д. Марковський та професор А.Г. Істомін.
До привітань долучилися і учасники Молодіжного центру ХНМУ. Вокальними номерами зачарували ансамбль «Іасса» та улюбленці публіки – «Вазуб’я», а силу й мелодійність голосу розкрив дует «Етно», який заспівав красиву народну пісню. Запам’ятався
також дівочий вокальний колектив «Панацея», які представили пісню про важке навчання студентів-медиків.
Не залишились осторонь і танцювальні колективи. Приємно здивував і запалив залу
молодий, але перспективний колектив студентів V факультету з підготовки іноземних
студентів, що продемонстрував «Узбекський танок». Своїми номерами порадували
колектив народного танцю «Радість», пристрасні «артденсівці», колектив художньої
гімнастики «Грація» та «Імпульс». На свято також завітали вихованці Куп’янської школиінтернату, які порадували глядачів запальним танцем та подарували університету вазу,
зроблену власними руками.
Святковий концерт став до вподоби усім глядачам, подарувавши гарний настрій.

²ðèíà ²â÷åíêî

СВЯТО З НАГОДИ ДНЯ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ONE AND ONLY ENGLISH LESSON
13 листопада в актовому залі Харківського національного медичного університету
відбулося свято з приводу Дня кафедри іноземних мов.
З привітальним словом виступила завідувач кафедри іноземних мов Ірина Корнейко,
яка розповіла про історію створення кафедри в нашому університеті та побажала всім
присутнім гарного настрою.
Свято проходило у вигляді масового уроку англійської мови, який провів завідувач кафедри іноземних мов Харківського
регіонального інституту державного
управління
національної
академії державного управління
при Президентові України Валерій
Шур.
Захід пройшов у теплій та
дружній атмосфері. Кожен з
присутніх мав можливість познайомитися один з одним, використовуючи англійські фрази, взяти участь
у різноманітних вікторинах та
поспілкуватися із носієм іноземної
мови.
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ЮВІЛЯРИ
У листопаді свій ювілей святкують: лаборант кафедри терапевтичної стоматології Тамара Федорівна Березуцька, асистент кафедри інфекційних хвороб Олександр Євгенович Бондар, асистент кафедри патологічної анатомії Тетяна Вікторівна
Бочарова, асистент кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Людмила Анатоліївна Вигівська, викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Олександр Іванович Галашко,
начальник господарського відділу Арус Асатурівна Григорян, ст. викладач кафедри анатомії людини Наталія Валентинівна
Жарова, молодша медична сестра відділення ортопедичної стоматології УСЦ ХНМУ Катерина Іванівна Комова, доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 Ольга Анатоліївна Лященко, старший лаборант кафедри філософії Лідія Василівна
Марєєва, сторож господарчого відділу Юрій Андрійович Мороз, ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної
медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Михайло Васильович Нікітін, ст. викладач кафедри фізичної реабілітації
та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Тетяна Василівна Поліщук, сторож гуртожитку № 3 Галина Петрівна Рибалко, доцент кафедри хірургії № 2 Олександр Аркадійович Тонкоглас, доцент кафедри нейрохірургії
Віктор Олексійович Чмут.

Шановні ювіляри!
Колектив ХНМУ щиро вітає Вас з Днем народження!
У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я,
сімейного благополуччя, щедрої долі,
світлих надій та впевненості у майбутньому.
Нехай життя Вам дарує тільки приємні несподіванки,
а праця приносить вдячність та повагу людей.

МОВОЮ ФОТО
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