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ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ, ВИКЛАДАЧІ,
СТУДЕНТИ ТА СПІВРОБІТНИКИ!

Від усього серця вітаю Вас із 70-ю річницею Перемоги над нацизмом у Європі, Днем пам’яті й примирення та Днем Великої Перемоги!
У ці дні ми вшановуємо мужність і хоробрість доблесних воїнів, котрі пройшли пекло війни й принесли найдорожче – перемогу. Багато років минуло відтоді, але й
сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного
служіння своєму народу.
Щороку ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна,
низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та непростих
повоєнних років. Ми щиро вітаємо захисників Батьківщини, що відстояли право народів світу бути вільними. Вічна
слава всім загиблим і тим, що вижили у страшній війні!
Події тих днів ніколи не згаснуть у пам’яті народній.
Травневі дати змушують нас знову замислюватися про
мирне майбутнє прийдешніх поколінь. У ці складні для нашої держави часи нехай мир буде міцним, відносини між
країнами добросусідськими, а серед людей панує взаєморозуміння. Зі святом!
²ç ùèðèìè ïîáàæàííÿìè, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

НАГОРОДА

ВОЛОНТЕРІВ НАГОРОДИЛИ МЕДАЛЯМИ
«ЗА ЖЕРТОВНІСТЬ І ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ»
10 квітня голова
Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін
та Єпископ Харківський
і Богодухівський Митрофан відзначили діяльність волонтерів міста
медалями Української
православної
церкви
Київського Патріархату
«За жертовність і любов
до України». Українська
церква нагородила 12 найбільш активних волонтерів.
Серед нагороджених була координатор волонтерського руху
ХНМУ – студентка І медичного факультету Анастасія Рождественська. «Я завжди з гордістю представляю наш медичний університет і весь волонтерський рух університету. Це – наша спільна нагорода!» – зазначила Анастасія.
Справді, волонтери ХНМУ завжди прагнуть допомагати країні
та постраждалим від ситуації на Донбасі. Зокрема, щоденно чергують у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, влаштовують благодійні заходи та акції, збирають кошти на
провізію батальйонам, під час зустрічей «Родинне коло» допомагають людям, які втратили рідних під час АТО та ін.

ДОВІДКА
Медаль «За жертовність і любов до України» заснована з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї
Русі–України Філарета в Українській Православній Церкві
Київського Патріархату 2 січня 2015 року.
Цією медаллю нагороджують людей, які виявили активну
громадянську позицію, героїзм, самопожертву під час подій
Революції Гідності, у захисті Батьківщини на Донбасі та в Криму, а також за волонтерську діяльність та допомогу Збройним
Силам, Національній гвардії, добровольчим батальйонам та
іншим військовим формуванням України.

ВИСТАВКА

«ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2015»
16–18 квітня у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім»
(м. Київ) відбулася 27-а міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2015».
Харківський національний медичний університет традиційно взяв участь у цій виставці та за роботу з волонтерського руху серед студентів-медиків як фундаменту громадянської позиції отримав
Ґран-прі у номінації «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі» та Почесне звання «Лідер післядипломної освіти України».

«ОСВІТА СЛОБОЖАНЩИНИ»
2–4 квітня у м. Харкові у приміщенні Палацу спорту відбулася 7-а спеціалізована виставка з міжнародною участю «Освіта Слобожанщини».
У роботі виставки взяли участь навчальні заклади Варшави (Польща), Києва, Праги (Чехія), Радома
(Польща), Харкова, представництва та організації Ізраїлю, Німеччини, а також Харківський обласний центр
зайнятості, видавничий дім «Освіта-Центр» (Київ) та інші експоненти. Виставка викликала високу зацікавленість у жителів Харкова й області, її відвідало понад 5 тис. харків’ян та гостей міста.
На адресу університету надійшла подяка від керівника виставкового проекту О.В. Товстиженка за
активну участь у заході та професійні дії працівників нашого навчального закладу під час роботи виставки.

2
ПОДІЇ І ЗУСТРІЧІ

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
16–17 квітня у м. Полтава у
ВДНЗУ
Українській
медичній
стоматологічній академії відбулося
засідання Ради представників студентського самоврядування при
МОЗ України.
Від Харківського національного
медичного університету на засіданні
була присутня голова Студентської
ради студентського самоврядування
Дарія Брачкова.
У ході роботи було заслухано звіт про роботу голови Ради
представників студентського самоврядування при МОЗ України Дмитра Каплуна, відбулися вибори голови Ради, розглянуто питання щодо реалізації всеукраїнської донорської акції, співпраці з
Федерацією представників молодіжних наукових товариств вищих навчальних закладів
країн СНД, реалізації акцій щодо запобігання захворюваності на цукровий діабет тощо.
У підсумку головою Ради представників студентського самоврядування обрано Дмитра Каплуна терміном на 2 роки. Головою інформаційного комітету була обрана голова
Студентської ради студентського самоврядування ХНМУ Дарія Брачкова.
Також у рамках даного засідання відбувся перший студентський форум серії
«MEDX», де ректор ВДНЗУ УМСА В’ячеслав Ждан розповів свою історію успіху та
поділився досвідом лікарської та адміністративної роботи з представниками Ради.

СТУДЕНТИ ХНМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ
РАДНИКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ М. СААКАШВІЛІ
ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ ХАРКІВЩИНИ
Захід, на якому були присутні представники вишів Харкова, відбувся
у Палаці студентів юридичного університету. Обговорювалися питання проведення постреволюційних реформ у Грузії та проводилися паралелі з
ситуацією в Україні.
Радник Президента України, колишній президент Грузії М. Саакашвілі
розповів про те, як відбувався процесс
оновлення країни, чого вдалося досягти, про перешкоди та шляхи їх подолання. Радник Президента України зауважив, що в нашій країні необхідно терміново провести децентралізацію та дерегуляцію,
реформу Міністерства внутрішніх справ, адміністративну реформу, серйозно поміняти
державний апарат.

Наприкінці Михайло Саакашвілі відповів на численні запитання студентів.

ВІТАЄМО ПЕРШИХ ВИПУСКНИКІВМАГІСТРІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ!
8
квітня
відбулося
вручення
дипломів випуску за спеціальністю
«Лабораторна діагностика» освітньокваліфікаційного рівня «Магістр».
Від імені керівництва університету випускників привітав проректор з
науково-педагогічної роботи Володимир Марковський, який наголосив на
тому, що сьогодні відбувся перший випуск магістрів з лабораторної діагностики, і вручив дипломи. До магістрів
також звернулася декан IV медфакультету Вікторія Ткаченко: «Отримуючи сьогодні диплом, ви закінчуєте тільки базовий курс
вашого довгого навчання, бо вчитися вам доведеться все життя. Це є перспективою
усіх випускників медичних ВНЗ».

ПИСЬМО-БЛАГОДАРНОСТЬ

НЕ ОСТАВИТЬ
ЧЕЛОВЕКА
В БЕДЕ

Настоящим зеркалом нашего
склада мыслей есть наша жизнь.
Мишель де Монтель

5 марта cтуденты VI курса ІІІ медицинского факультета 5-й группы проявили гражданскую позицию, курируя
больных на кафедре педиатрии № 1 и
неонатологии в Харьковской областной детской клинической больнице.
Больной семимесячный ребенок,
который остался на попечении матери
в связи с утратой кормильца-отца (погиб в автомобильной катастрофе), находился в больнице в тяжелом состоянии с диагнозом «билиарный цирроз
с нарушением белково-синтетической
функции печени, синдромом холестаза, анемией тяжелой степени». По
поводу данного заболевания ребенок поставлен в лист ожидания на
трансплантацию печени. Материальное положение семьи не позволяет в
должной степени обеспечить полноценное лечение, подготовку к операции (включая переливание крови).
Благодаря инициативе куратора
и неравнодушных студентов к судьбе больной девочки, будущие врачипедиатры Е. Богданова, Е. Думчева,
К. Кудряшова, Ю. Синицкая, В. Ситник,
С. Деренко сдали свою кровь.
Коллектив кафедры педиатрии № 1
и неонатологии благодарит студентов
Харьковского национального медицинского университета за готовность
прийти на помощь в тяжелой жизненной ситуации.
Не оставить человека в беде – лучшее, что мы можем сделать… И это так
просто…

Å.Â. Îìåëü÷åíêî, äîöåíò êàôåäðû
ïåäèàòðèè ¹ 1 è íåîíàòîëîãèè
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НЕЗЫБЛЕМЫЙ ПРИМЕР ДУХОВНОСТИ,
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
1 мая 2015 г. исполняется 95 лет профессору кафедры инфекционных болезней,
доктору медицинских
наук, ветерану Тамаре
Трофимовне Черной.
Количество учеников Т.Т. Черной невозможно сосчитать даже
теоретически,
ведь
она, Учитель от Бога,
и в настоящее время
продолжает сеять вечное, доброе, мудрое.
Плоды ее 75-летнего
беззаветного служения
медицине, из которых
60 лет посвящены лечению инфекционных
болезней, позволяют
считать
профессора
Тамару Трофимовну Черную одним из патриархов инфектологии на территории бывшего СССР, а возможно, и далеко за его
пределами.
Более 30 лет своей трудовой деятельности Тамара Трофимовна отдала Харьковскому медицинскому институту, где с
1969 по 1992 г. возглавляла кафедру инфекционных болезней.
В 1973 г. после успешной защиты диссертации, посвященной
особенностям течения инфекционных болезней у лиц пожилого возраста, она стала доктором медицинских наук, а в 1976 г.
ей было присвоено звание профессора.
На территории и в здании клиники инфекционных болезней до сих пор осталось много из того, что было сделано руками и умом профессора Т.Т. Черной. Это и посаженная ею вместе со студентами-медиками в конце 60-х гг. прошлого века
березовая роща (рядом со зданием соседней клиники детских
инфекционных болезней), впервые созданная ею теоретическая и практическая база применения лазерного излучения у
пациентов с различными инфекционными заболеваниями и
их осложнениями; разработанные под ее руководством подходы, методы и методики преподавания курса инфекционных
и паразитарных болезней, тропической медицины, созданная
ее усилиями и стараниями школа врачей-инфекционистов,
педагогов и ученых.

Первая в ХМИ конференция по тропическим болезням с
участием студентов из зарубежных стран, первые комплексные лекции по тропической медицине, первая учебная программа по тропическим болезням, обучение студентов инфекционной патологии в субординатуре как эффективный метод
подготовки к сдаче государственного экзамена и к будущей
практической деятельности врача – инициированы, созданы и
проведены Тамарой Трофимовной. На каждом практическом
занятии со студентами преподаватели кафедры инфекцион-

ных болезней и сегодня неукоснительно соблюдают каноны
обучения практической медицине – отрабатываются практические навыки диагностики у постели больного, проводится
микроскопия необходимых препаратов и т. д.
Базовое положение отечественной клинической школы
подготовки специалиста, который должен владеть клиникоанамнестическим методом диагностики – детальное обсуждение клинических данных пациента после курации совместно
с преподавателем. Профессор Т.Т. Черная уделяла первостепенное внимание совершенствованию этой части практического занятия.

Необходимость реабилитации пациентов после перенесенного инфекционного заболевания, наблюдение за ними
при развитии хронизации инфекционного процесса актуальны
и сегодня. Эту точку зрения Тамара Трофимовна отстаивала и
акцентировала на этом внимание в научных публикациях.
И сегодня хранимы в памяти работающих в клинике сотрудников ее профессорские обходы, оригинальные и лаконичные высказывания: «Богиня – клиника», «Есть лихорадка – ищи экзантему». Внимание и сострадание к больным,
неистовая любовь и человечность, с которыми она в равной
степени относится ко всем людям, независимо от их социального положения и ранга, и сегодня остаются высшим мерилом
морали, духовности, гуманизма. Ученики Тамары Трофимовны
глубоко благодарны ей не только за обучение профессиональному мастерству, но и за то, что она смогла привить чувство
долга, высокой ответственности при выполнении врачебной и
педагогической работы.
На всем своем жизненном пути идеалами Тамары Трофимовны Черной были и остаются честность и справедливость,
трудолюбие и самоотдача, любовь и сострадание. Именно поэтому к ней постоянно, несмотря на ее почтенный возраст, и
сегодня обращаются люди, чаще всего со своими проблемами и болезнями, так как точно знают, что у Тамары Трофимовны всегда найдется специально для них спасительный рецепт,
будь-то в виде горьких лекарств или согревающих душу слов,
которые исходят из ее уст и от ее сердца, которые лечат порой
эффективнее многих таблеток и порошков.
Несмотря на все жизненные перипетии, продолжают жить
добрые традиции и воспоминания, а вместе с ними и человеческая память в прекрасных белых стволах берез, посаженных 45 лет назад профессором Т.Т. Черной. Под тенью этих деревьев в знойные дни находят спасительную прохладу мамы
с маленькими пациентами, которые выздоравливают после
перенесенных инфекций. Радость жизни, здоровье и выздоровление им вот уже почти целый век продолжает дарить неутомимый и бескорыстный, любимый и уважаемый нами Человек, Учитель, Ученый и Врач – профессор Тамара Трофимовна
Черная, незыблемый пример духовности, человечности и профессионализма для всех нас...

Ðåêòîðàò, êàôåäðà èíôåêöèîíííûõ áîëåçíåé óíèâåðñèòåòà
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Свято патоморфологічної науки
14 квітня на
базі Харківського
національного
медичного університету
відбувся ІІ етап
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з патоморфології серед
вищих навчальних закладів медичної
освіти
України, який тривав 2 дні. На заході були присутні представники
10 медичних і класичних ВНЗ країни.
Від імені ректорату студентів привітав проректор з наукової
роботи Валерій М’ясоєдов, який зазначив, що усі учасники олім-

піади – це та наукова, політична та суспільна еліта, з якою ми
пов’язуємо майбутнє нашої країни. «Участь у такому заході виділяє вас з великої багатотисячної аудиторії студентів-медиків
України, і це дуже почесно», – зазначив проректор.
До привітань також долучилися проректор з науковопедагогічної роботи Володимир Марковський та куратор Ради
молодих учених Ганна Кожина, які подякували студентам, їх керівникам і кафедрам за участь в олімпіаді та висловили сподівання, що молоді науковці й надалі братимуть участь у таких цікавих
заходах.
Олімпіада складалася з таких етапів: творче есе, діагностика
патологічних процесів за макроскопічними та гістологічними даними, перегляд відеоролику розтину з встановленням патологічних процесів, питання з бази «КРОК-1» тощо.

²ðèíà Áëèíêîâà

З олімпійським натхненням
З 15 по 17 квітня
на базі Харківського
національного медичного університету відбувся II етап
Всеукраїнської студентської олімпіади
з інфекційних хвороб за участю студентів 12 медичних
і класичних ВНЗ.
Цього разу у престижних
змаганнях взяли участь 23 студенти, переможці І етапу олімпіади своїх
вишів.
Більшість учасників продемонстрували високий теоретичний і практичний рівень підготовки з інфекційних хвороб, а тому
журі було непросто визначити найкращих представників своїх
вишів. У напруженій і безкомпромісній інтелектуальній боротьбі переможцем виявилася студентка Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Катерина Смалюк, почесне
друге місце виборов представник першої столиці, студент ХНМУ
Богдан Балута. Одноосібного призера почесної третьої сходинки п’єдесталу переможців виявити не вдалося, адже однакову
кількість балів набрали двоє учасників – Людмила Бубир (Україн-

ська медична стоматологічна академія) та Анастасія Лішневська
(Сумський державний університет), а тому вони обидві були визнані призерами.
Перебування учасників олімпіади на Слобожанщині включало не лише змагальну частину, її доповнила цікава культурнопізнавальна програма, яка складалася
з відвідувань Народного музею історії,
музею анатомії та
становлення людини, пішохідної екскурсії
історичним
центром Харкова.
Переможці та
всі учасники змагань отримали нагороди й пам’ятні
подарунки з символікою ХНМУ, побажання подальшого професійного зростання
і вдосконалення своїх знань й умінь та запрошення ще не раз відвідати нашу мальовничу та гостинну Слобожанську землю.
Â.Ã. Òêà÷åíêî, àñèñòåíò êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá
Î.². Ìîãèëåíåöü, äîöåíò êàôåäðè

Вітаємо олімпійців з медичної генетики!
22–24 квітня на базі кафедри медичної генетики Харківського національного медичного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної генетики серед вищих навчальних закладів медичної освіти, присвяченої 210-річчю
ХНМУ. На заході були присутні представники 8 медичних і класичних ВНЗ країни.
На початку олімпіади всіх привітала член-кореспондент
НАМН України, директор Українського інституту клінічної генетики ХНМУ, генеральний директор ХСМГЦ, професор Олена Яківна
Гречаніна. Учасники
олімпіади відвідали
Український інститут клінічної генетики – клінічну базу
кафедри медичної
генетики.
Олімпіада тривала 3 дні. I тур
II етапу складався
з тестових питань,
наступного дня студентам було запропоновано вирішити
задачі з медичної
генетики и розшифрувати кардіограми. 23 квітня пройшла сесія
Малої Генетичної Академії, а 24 квітня в рамках олімпіади відбулася Школа з медичної генетики.

За результатами виконаних робіт переможцями олімпіади
стали:
І місце – Денис
Плюшко (Харківський національний медичний університет);
ІІ місце – Тетяна Потехіна
(Національний
медичний
університет
ім. О.О. Богомольця);
ІІ місце – Олена Кульова (Одеський національний медичний університет);
ІІІ місце – Віктор Патрабой (Буковинський державний медичний університет),
ІІІ місце – Данило Жердецький (Вінницький національний
медичний університет ім. М.І. Пирогова).
В командній першості місця розподілились таким чином:
І місце – Харківський національний медичний університет;
ІІ місце – Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова;
ІІІ місце – Запорізький державний медичний університет.
Всі учасники олімпіади нагороджені дипломами, сертифікатами та пам'ятними подарунками.
Þ.Á. Ãðå÷àí³íà, çàâ. êàôåäðè ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

АЛЬМА МАТЕР – 210

«ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ.
ЗДОРОВ’Я»
21–22 квітня відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Гендер.
Екологія. Здоров’я», присвячена 210-річчю Харківського національного медичного
університету. Її мета – інтеграція зусиль вчених та громадськості у розробці нових
підходів до розв’язання міждисциплінарних проблем гендерної рівності, екології
та здоров’я.
Учасників
конференції привітав проректор з
науково-педагогічної роботи Володимир Марковський,
який підкреслив її партнерський характер. Співорганізаторами конференції
стали Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет та ВГО
«Асоціація превентивної та
антиейджинг-медицини».
Голова правління ВГО АПАМ
О.М. Барна визначила сферу взаємообумовленості проблем, що були запропоновані для обговорення. Вона
зосередила увагу на вікових, гендерних та соціальних аспектах серцево-судинних
захворювань. Зацікавила учасників конференції аргументація та візуальний супровід доповіді директора Українського Інституту клінічної генетики О.Я. Гречаніної
про взаємовплив генетичного успадкування по батьківській та материнській лініям. Беззаперечний інтерес викликали доповіді професорів В.Й. Целуйко, О.М. Ковальової,
О.В. Більченка,
І.А. Грирогової. Оригінальні й переконливі аргументи
щодо перспектив гендерної
складової репродуктивних
можливостей людини прозвучали у доповідях професорів О.М. Феськова, І.П. Катеринчука та В.Ф. Чешко.
У ході роботи конференції відбулася презентація діяльності Всеукраїнської мережі осередків
гендерної освіти. Координаторка мережі Ю.М. Савельєва розповіла про
досвід Сумського державного університету. Макка Каражанова поділилася досвідом гендерної освіти в
Казахстані.
Різнопланово й переконливо розкривали проблематику конференції секційні доповіді професорів Ю.Б. Гречаніної, доц. О.А. Малахової, Є.М. Коренєвої,
Н.О. Карпенко, О.І. Оніпченко, молодих учених О.С. Лупальцової, М.І. Літвиненка,
Н.І. Завгородньої, В.Г. Ільїна, С.В. Білецької, О.В. Нечушкіної та багатьох інших.
Надзвичайно цікавою була робота студентської секції конференції. Виступило більше 20 осіб. Доповіді стосувалися не лише медичних аспектів, а й широкого кола соціально-політичних та культурологічних питань. Багато студентів взяли
участь в обговоренні.
Інноваційною була презентація по Скайпу професора, доктора філології університету Алькала де Енарес Кармен Флис (Іспанія). Вона інтерпретувала тексти, в яких йдеться про гендерні відносини, екологічне становище та здоров’я.
Позитивним досвідом стало інтерактивне обговорення питань, що виникали під
час презентації.
Цікаво зазначити, що своє бажання взяти участь у конференції виявили вчені
та студенти багатьох вищих навчальних закладів Харкова, 14 міст України, фахівці
з Казахстану, Німеччини, Швеції, Іспанії, Австрії, Польщі, Словаччини.
У резолюції конференції зазначено її позитивні результати та перспективи наукових розвідок у даній царині.

Ê.². Êàðïåíêî, äèðåêòîð Öåíòðó ãåíäåðíî¿ îñâ³òè ÕÍÌÓ,
ïðîôåñîð êàôåäðè ô³ëîñîô³¿

Їх імена вписані
в славетну історію
ХНМУ

Зеленєв Іван Федорович
(1860–1918) – завідувач кафедри
шкірних та венеричних хвороб.

Коршун Степан Васильович
(1868–1938) – ректор
Харківського медичного інституту,
завідувач кафедри гігієни.

Пенський Юліан Романович
(1859–1920) – завідувач
кафедри госпітальної хірургії.

Пржевальський Броніслав Григорович
(1862–1933) – завідувач кафедри
хірургічної патології з десмургією
і вченням про вивихи і переломи.
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«Славетні постаті медичної Харківщини»
10 квітня кафедра суспільних наук спільно із Центром
медичного краєзнавства ХНМУ провела студентську наукову конференцію «Славетні постаті медичної Харківщини».
Розпочав роботу конференції зав. кафедри суспільних наук
Ігор Робак, який у своєму вступному слові зазначив, що Харківський національний медичний університет має потужну
наукову школу. Імена харків’ян-медиків відомі в усьому світі,
адже вони були носіями передових ідей у медичній науці.
Робоча частина конференції продовжилася доповіддю
директора Народного музею Жанетти Перцевої «Основні
віхи історії харківської вищої медичної школи». Змістовна
й емоційна доповідь Жанетти Миколаївни привернула увагу студентів до маловідомих сторінок історії нашого вишу.
Надалі естафету підтримали студенти ІІ медичного факультету із доповідями про відомих харківських лікарів та
вчених – М.П. Трінклера, Л.Л. Гіршмана, В.Я. ДанилевськоЛ.Л. Гіршман
го, І.П. Лазаревича, В.П. Воробйова. Усі доповіді супроводжувалися цікавими презентаціями.
Представники Наукової бібліотеки ознайомили присутніх з рідкісною літературою,
яка зберігається у книгосховищах. Так, студенти можуть побачити книжкові колекції видатних медиків – Ф. Альбрехта, Д. Лямбля, І. Оболенського, Ф. Опенховського та багатьох інших. Ці видання незвичні тим, що мають особисті дарувальні надписи авторів, а
вже до бібліотеки вони потрапили завдяки сумлінності їхніх наступників.
Далі конференція проходила на секційних засіданнях протягом квітня.

Ãàííà Äåìî÷êî,
äèðåêòîð Öåíòðó ìåäè÷íîãî êðàºçíàâñòâà

Вечір поезії

8 квітня в конференц-залі Харківського національного медичного університет відбувся День І медичного факультету. Він пройшов у форматі вечора поезії кохання:
«…Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі…».
Організаторами вечора стали представники студентського самоврядування університету та кафедра української мови, основ психології та педагогіки. До програми увійшли вірші та пісні на слова Тараса Шевченка, Івана Франка у супроводі музичних композицій на домрі та флейті. На літературному вечорі пролунали сучасні пісні, власні
твори виконали студенти та співробітники університету.
Завершився вечір безсмертним твором «Alliluya» у виконанні фіналіста конкурсу
«Україна має талант».

Інформативна лекція щодо програми
«Ерасмус+ для України медичної»
8 квітня в лекційній аудиторії № 1 пройшла
інформативна лекція для старост курсів, груп та
активу Харківського національного медичного
університету стосовно стажування студентівмедиків за програмою «Ерасмус+ для України
медичної».
Лекцію
розпочали проректор з
науково-педагогічної
роботи Іван Летік та
керівник навчальнонаукового центру Ігор Завгородній. Вони зазначили, що наша
інтеграція у європейську наукову та навчальну спільноту проходить дуже швидко й ефективно, тим самим розкриваючи великі можливості для нового покоління студентів. Надалі представник Координаційної ради студентського самоврядування
Анастасія Піскарьова розповіла про умови та перспективи стажування у Польщі і переваги даної програми.

Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñ-ñëóæáè ÕÍÌÓ

Туберкульоз та
ВІЛ – дві проблеми
сучасної медицини

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) є
найсильнішим з усіх відомих факторів ризику, що сприяють активації латентної туберкульозної інфекції. Ризик розвитку активного туберкульозу у ВІЛ-інфікованих
із супутнім інфікуванням M. tuberculosis
досягає 5–15% на рік, у той час як серед
неінфікованих ВІЛ – всього 5–10% протягом життя. Крім цього, ВІЛ-інфекція підвищує ймовірність рецидиву туберкульозу,
причиною якого може бути або ендогенна реактивація, або екзогенна повторна
інфекція.
Серед усіх людей, що живуть з ВІЛ
(33,2 млн), приблизно одна третина інфікована туберкульозом. За оцінками
ВООЗ, близько однієї чверті (28%) всіх
смертей у зв'язку з ВІЛ/СНІД пов'язано з
туберкульозом.
1 квітня кафедри фтизіатрії та пульмонології, інфекційних хвороб та епідеміології нашого університету провели тематичну науково-практичну конференцію
молодих учених і студентів «Туберкульоз
та ВІЛ – дві проблеми сучасної медицини», присвячену 210-й річниці Харківського національного медичного університету.
На конференції були представлені доповіді стосовно актуальних питань епідеміології, клінічної класифікації, етіології, патогенезу, клініки, профілактики та лікування
двох глобальних нозологічних проблем
сучасності: туберкульоз та ВІЛ. Після конференції оргкомітетом було нагороджено
грамотами найкращих молодих учених і
студентів.
Дипломи за найкращі доповіді отримали: Н.В. Попович – І місце (кафедра
фтизіатрії та пульмонології); М.Ф. Сухорукова – ІІ місце (кафедра епідеміології);
О.С. Сененко – ІІІ місце (кафедра інфекційних хвороб); А.В. Сохань – за ораторське мистецтво (кафедра інфекційних
хвороб); Т.С. Попова – за оригінальне
вирішення наукової проблеми (кафедра
фтизіатрії та пульмонології); Д.В. Ткаченко – за кращу презентацію (кафедра
інфекційних хвороб та кафедра дерматології, венерології і медичної косметології);
І.Л. Краюшкина – за оригінальність ідеї
(кафедра епідеміології); С.М. Ткачов – за
соціальну значимість дослідження (кафедра фтизіатрії та пульмонології). Учасники
конференції отримали сертифікати.

Î.Ñ. Øåâ÷åíêî, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
ôòèç³àòð³¿ òà ïóëüìîíîëîã³¿, ïðîôåñîð
Ä.Î. Áóòîâ, àñèñòåíò êàôåäðè
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Обмінюємося
думками з колегами
15 квітня на кафедрі внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету відбулася підсумкова науково-практична
конференція лікарів-інтернів терапевтів.
З цікавими та актуальними темами виступили магістранти кафедри: Анна Калініченко, Олександр Прохоров, Катерина
Боровик, Марина Руденко, Олександр Шапаренко та Діана Мінухіна. Жвавий інтерес у
слухачів викликали виступи лікарів-інтернів
щодо особливостей клінічного перебігу стенозу аортальних клапанів, сучасних методів
діагностики та лікування виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, сучасного лікування гіпертонічної хвороби, сучасної терапії фібриляції передсердь, особливостей
дієтичного харчування при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту та тромболітичної терапії інфаркту міокарда.
Отже, в творчій атмосфері підсумкової
конференції лікарі-інтерни проявили зацікавленість до медичної науки і практичного досвіду своїх колег, розкрили науковий потенціал,
отримали задоволення від спілкування та обміну думками з колегами.

Ìàðèíà Ðóäåíêî, ìàã³ñòðàíò êàôåäðè
âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè ¹ 2,
êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ òà àëåðãîëîã³¿

До дня народження
Іллі Мечнікова

7 квітня відбулася міжкафедральна
науково-практична конференція студентів
бакалаврату, присвячена 170-й річниці зі дня
народження Нобелівського лауреата в галузі
медицини і фізіології професора І.І. Мечнікова
«Фагоцитарна теорія імунітету І.І. Мечнікова –
історія, сучасність, погляд в майбутнє».
На початку наукового форуму завідувач
кафедри мікробіології, вірусології та імунології
професор Валерій Мінухін привітав усіх
присутніх із Всесвітнім днем здоров’я та зазначив, що немає такої галузі в біології та медицині,
де б не проявився талант Іллі Мечнікова, хоча
основним його досягненням стала фагоцитарна теорія, якій і присвячений цей захід. Від
імені ректорату виступив проректор з наукової
роботи Валерій М’ясоєдов, який подякував усім присутнім за участь у конференції та
підкреслив, що ідеї Іллі Мечнікова актуальні
тільки тоді, коли є люди, що знають теорію і можуть з позиції нинішнього часу не тільки сприймати її, а й впроваджувати у практику. Саме
такими, на думку проректора, і є студенти нашого університету.
Науковий форум був організований кафедрами мікробіології, вірусології та імунології,
біологічної хімії, гігієни та екології № 1 та
Харківським базовим медичним коледжем.
Студенти, що навчаються за спеціальністю
«Лабораторна діагностика», підготували доповіді щодо аспектів історичного становлення фагоцитарної теорії імунітету, діяльності
Харківського медичного товариства в розвитку лабораторної діагностики в Харкові тощо.

²ðèíà Áëèíêîâà

ХАРЬКОВСКАЯ ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
В ВОСПОМИНАНИЯХ ПРОФЕССОРОВ И ВЫПУСКНИКОВ

УЧИТЕЛЬ, НАУЧИ УЧЕНИКА…
В мае этого года исполняется 120 лет
со дня рождения одного из
корифеев отечественной
невропатологии, талантливого ученого,
руководителя
кафедр нервных болезней
Харьковских
медицинских
институтов
(1936–1971)
Георгия Даниловича Лещенко. Многие выпускники с большим уважением и теплотой
вспоминают своего учителя. Мы предоставим слово трем из них, но и этого будет достаточно, чтобы зримо представить себе
ученого, всегда стремящегося к новым открытиям, врача, ищущего лучшие пути для
лечения больных, педагога, воспитывающего учеников своим опытом, проявлением лучших человеческих качеств.
Евгений Григорьевич Дубенко (родился в 1929) – врач-невропатолог, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки УССР (1985), лауреат Государственной премии Украины в области
науки и техники (1993), зав. кафедрой нервных болезней ХГМУ (1971–2002).
«…Интерес к неврологии, ведущей медицинской науке, появился у меня еще до
того, как мы впервые пришли на кафедру
нервных болезней. Но лишь во время изучения курса неврологии я понял, что должен избрать именно эту увлекательную
науку своей профессией. Тогда я пошел в
научный студенческий кружок на кафедре,
которым руководил профессор Г.Д. Лещенко, сыгравший большую роль в моей профессиональной судьбе. Его важнейшим
качеством как ученого было постоянное
стремление к познанию нового, внедрение
новых научных направлений в деятельность
кафедры. Георгий Данилович был увлеченным человеком, постоянно устремленным
в будущее. И мы учились у него этим качествам.
Я окончил институт и по представлению
профессора остался в аспирантуре. Тему
для моей кандидатской диссертации предложил Георгий Данилович, она касалась
влияния разных отделов нервной системы
на артериальное давление в различных областях человеческого тела. Для того, чтобы осуществить эту работу, мне пришлось
много времени проводить в нейрохирургической клинике. Это дало мне возможность
изучать артериальное давление при различных локализациях опухолей в нервной
системе, а также сосудистую систему таких
больных после операции.
Таким образом, работая над кандидатской диссертацией, я хорошо изучил основы нейрохирургии, которые очень нужны
врачу-неврологу. Для докторской диссертации мой учитель предложил изучить проблемы атеросклероза сосудов мозга. Возникла
идея заняться самыми ранними формами
болезни, когда терапевтические возможно-

сти являются наиболее эффективными. Его
монография и моя работа на эту тему получили одобрение коллег. Именно за эти разработки в дальнейшем я получил Государственную премию. Я благодарен учителю за
все, что он сделал для меня».
Виталий Самуилович Ронин (родился в 1929) – кандидат медицинских наук,
доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Харьковского института
усовершенствования врачей (1963–1993).
Живет и работает в США.
«…Профессор Г.Д. Лещенко был не
только прекрасным педагогом. Мне были
хорошо известны его прекрасные человеческие качества, поскольку я как член Совета студенческого научного общества неоднократно встречался с ним на заседаниях
Совета: он курировал работу СНО. Георгий
Данилович был не только высокоэрудированным специалистом в области неврологии. Он был интеллигентом в лучшем понимании этого слова, скромен, сдержан в
проявлении чувств, но вместе с тем отличался теплотой и отзывчивостью по отношению к коллегам, студентам и пациентам.
Много лет спустя мы с женой были у него в
гостях, нас поразило его гостеприимство.
Помню, что большое впечатление на нас
произвел его рабочий кабинет с огромным
количеством книг на полках, занимающих
все свободные места в комнате…»
Марк Михайлович Корин (родился в
1930) – доктор медицинских наук, зав. кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Семипалатинского медицинского института (1980–1992). Живет и работает в
США.
«…Не могу не вспомнить кафедру нервных болезней, которой руководил профессор Г.Д.Лещенко. Моя первичная специализация по невропатологии (на VI курсе)
проходила в 1952-1953 гг., в очень непростое для страны время. Это был пик государственного антисемитизма, одним
из проявлений которого было «Дело врачей». Особую остроту всему происходящему придавало то, что одним из фигурантов
этого процесса был бывший зав. кафедрой нервных болезней ХМИ профессор
А.М. Гринштейн. Многие его сотрудники –
доц. Светник, ас. Эбич и другие, оставались
работать на кафедре и в любой момент могли быть обвинены в связях с «врагом народа». Внешне волнение не проявлялось, но
внутреннее напряжение нарастало. Все,
к счастью, обошлось. О нравственной позиции Г.Д. Лещенко в этот период свидетельствует такой эпизод. Зимой 1953 года
студенты IV курса сдавали экзамен по нервным болезням. Нам, субординаторам, разрешили присутствовать на экзамене. Одна
из студенток толково отвечала на вопрос
о роли В.М. Бехтерева в развитии неврологии. Г.Д. Лещенко был полностью удовлетворен ответом студентки, но спросил
в конце: «А еще что, кроме перечисленного
вами, сделал Бехтерев?» После небольшой
паузы профессор сам ответил на свой вопрос: «Он один из немногих, кто в царской
России выступил в защиту «Дела Бейлиса».
В то время это был поступок!»…

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà äèðåêòîð ìóçåÿ
èñòîðèè ÕÍÌÓ Æ.Í. Ïåðöåâà
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ ПОТОМКИ НЕСУТ
В СВОИХ СЕРДЦАХ В ВЕЧНОСТЬ…
Вот и пришел 70-й год Победы. 70 лет отделяет нас от
того майского знаменательного для всего мира дня, когда
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Окончилась самая безжалостная в истории человечества
война, принесшая неисчислимые страдания и неутешное
горе многим народам Европы. Но основную тяжесть ее вынесло на своих плечах население стран, входивших в состав
СССР, и конечно же, Украины. Свою лепту во всенародную
борьбу с нацизмом внесли и медики Харьковщины. Среди

тех, кто громил врага на полях сражений, кто лечил и выхаживал раненых и больных в госпиталях, кто решал научные
проблемы военного времени, были многочисленные представители двух Харьковских медицинских институтов.
О тяжелых буднях войны, когда весь народ на фронте и в
тылу жил в ожидании Победы, отдавая все силы для ее приближения, о первых часах и минутах мирной жизни, где бы они
ни случились, вспоминают ветераны – воспитанники ХМИ,
преподаватели и те, кого сейчас мы называем «дети войны».

КАК Я ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Я был в это время на І Украинском фронте. Наши войска входили в Берлин со стороны Потсдама, но неожиданно был получен
приказ о выводе войск из Берлина через Дрезден на Прагу. Дрезден произвел на нас удручающее впечатление: он был полностью
разрушен, вокруг лежали груды камней.
По дороге в Прагу мы попали в окружение, но, быстро прорвав кольцо противника, вошли в город. Нас встречали как родных: город ликовал, прямо под колеса машин и гусеницы танков
люди бросали снопы цветов. Пришла долгожданная победа!

Ñòàíèñëàâ Äàíèëîâè÷ Þð÷åíêî
О Победе я услышал на аэродроме в Довжанах под Брно. Тогда
это был небольшой аэродром, а сейчас – аэропорт международного значения. Мы прилетели туда
на новых самолетах, изготовленных
в СССР, – ИЛ-10. Это были истребители, но использовались они как
штурмовики: на каждом было по 8
ракет «малых Катюш», 400 кг авиационных бомб и 3 пулемета. Однако в бой на них не вступили, потому
что пришла долгожданная победа,
о которой мы узнали одними из последних. 8 мая услышали стрельбу
и решили, что снова начался бой.
Вся Европа уже знала об окончании
войны, а мы только 9 мая услышали
об этом и очень обрадовались: началась стрельба, салюты!

Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ Åâòóøåíêî
Я был в это время в Восточной Пруссии. После взятия Кенигсберга, 10 апреля, война для нас практически закончилась.
Нас никуда больше не отправляли. Однако стычки с отдельными
представителями Армии Краевой продолжались. Бывали случаи, когда солдат, которые выходили из части по одному, убивали
враги, скрывающиеся в развалинах города. Поэтому был получен приказ, чтобы меньше, чем по 3 человека, за пределы части
не выходили. А 9 мая был салют из всех видов оставшегося у нас
оружия: пистолетов, автоматов, винтовок. Все радовались, обнимались, думали о доме.

Àëåêñàíäð Èãíàòüåâè÷ Õàð÷åíêî
В начале мая наш медсанбат был в Курляндской группировке
в Прибалтике, и там мы узнали о том, что закончилась война. Радость была непомерной! Мы радовались и думали о том, что уже
никогда не окажемся в таких условиях! Когда началась война, все
надеялись на то, что быстро победим немцев, но не вышло. Долгих четыре года мы шли к этой победе, вспоминая тех, кто уже
никогда не вернется домой.

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Îáîëåíöåâ
Рано утром, 9 мая 1945 года, как нам потом стало известно,
воинские подразделения І Украинского фронта, преодолевая
сильное сопротивление гитлеровцев, ворвались в Злату Прагу
и к концу дня полностью ее освободили. Наш 463-й стрелковый
полк, входивший в состав 118-й Мелитопольской стрелковой дивизии, двигался по берегу реки Влтава, преследуя противника,
находившегося в кольце наших войск, которые все теснее и теснее сжимались вокруг фашистов.
В этот день на КП нашего батальона было получено сообщение
о том, что фашистская Германия приняла условия капитуляции.

Война окончена! Сообщение об
этом вызвало небывалой силы триумф среди всех фронтовиков. В то
майское утро на лицах были одновременно радость и слезы. Впервые
почти за четыре года с наших сердец
свалилась гнетущая тяжесть тревоги за судьбу своих близких, миллионов соотечественников в солдатских
шинелях. В этот майский, наполненный ликованием вечер сбросили
мрак светомаскировки наши города,
села, и свет засверкал во всех окнах.
Это были незабываемые ощущения,
оставшиеся в душе на всю жизнь!

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Ñêèáà
В боях за Берлин были задействованы воинские части двух
фронтов: 1-го Украинского и 1-го Белорусского. Мы соединились
на реке Шпрее. Ожесточенные бои шли за каждый дом, каждый
подъезд, но сквозь взрывы снарядов,
сквозь непрерывный огненный шквал
неслась музыка победных маршей и
полюбившихся всем песен военного времени: «Синий платочек», «Землянка», «Ты ждешь, Лизавета...». Это
автомашины воинских частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, оборудованные мощными радиоусилителями, транслировали родные
мелодии, поднимая боевой дух солдат и сея панику в рядах противника. Впечатление было неизгладимым:
еще шла война, жестокая, беспощадная, уносившая жизни сотен бойцов,
а в душах людей уже звучала музыка
Победы.

Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Òàòàðåíêî
В 1945 г. моя семья находилась в трудовом лагере под Прагой
в с. Гробце. Туда нас вместе со многими жителями оккупированного Харькова принудительно вывезли нацисты. После покушения на Гитлера эсэсовцы уехали из лагеря, но осталась охрана.
Почти каждый день кого-то отправляли в концлагерь, и мы знали зачем. Больше мы этих людей не
видели. Наши чешские друзья сообщили нам о том, что лагерь подлежит
уничтожению, и потому местные коммунисты приняли решение: вывезти ночью несколько семей с детьми и
спрятать в доме местного помещика.
Под утро эта операция была успешно выполнена. Четыре или пять семей
уложили, как дрова, в прицеп на шинах, накрыли кукурузными стволами и
под видом перевозки мусора отправили в подвал к помещику.
В этом подвале мы жили до 7 мая
1945 года, не выходя на свет божий.
Счастье свободы сплотило нас, и наши
мамы так убрали в подвалах, что помещения сверкали, как новенькие. Мы
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помогали тоже. Седьмого вечером дети сообщили нам тайну: советские войска совсем
близко. А 8 мая 1945 года нас (советских и чешских детей, чьи родители были в «сопротивлении») погрузили в огромную арбу, и мы «помчались» в Прагу встречать передовые
отряды Советской Армии и праздновать Победу.
Никогда не забыть светлые прекрасные лица советских освободителей. В нашем
семейном альбоме мамочка сохранила их фотографии. Мы везли в нашей арбе охапки цветов, и вместе с ними нас, детей, переместили на танки. Радость была всеохватывающей, всепоглощающей, безбрежной. Красноармейцы кормили нас шоколадом –
и млели наши детские души, натерпевшиеся страха. Эта встреча подарила мне навсегда высокую степень внутренней свободы и любви к моей Родине, самой лучшей в мире,
что стало неотъемлемой частью моей сути.

Åëåíà ßêîâëåâíà Ãðå÷àíèíà
Помнится еще и День победы, но это было не 9 мая 1945 г., а в ночь с 7 на 8 мая.
Тогда я был дежурным офицером по советскому гарнизону в г. Стара Загора в Болгарии. Во время патрульного обхода города мы вдруг услышали беспорядочную стрельбу
в разных его районах, а затем в небо полетели разноцветные ракеты: красные, зеленые, белые (стреляли из ракетниц), в домах зажигались огни, люди выбегали на улицы,
нас обнимали, «качали» на руках, угощали вином, и все радовались, кричали, плакали
и смеялись одновременно. Всюду слышалось: «Победа, победа!» Да, это была победа,
это было предварительное подписание акта о капитуляции Германии, а 9 мая 1945 года
мы уже праздновали этот день официально.

ПОЕЗІЯ

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
У Європі буяє весна,
Зустрічаючи День Перемоги.
Ветеранам ще сниться війна
І жорстокі воєнні дороги...
Вже давно повернулись з війни
Ветерани на рідний Хрещатик,
Відродили державу вони
І навчили її захищати...
Ми сердечно вітаємо вас,
Ветерани війни світової!
Ви Європу творили для нас
З мирним небом над головою.
Володимир Мельников

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Îâäåíêî

ПРИЙШЛА ПЕРЕМОГА!

ВЫПУСКНИКИ ХМИ НА ВОЙНЕ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Валентина Николаевна Горохова (на
фото сидит справа)
окончила
Харьковский
медицинский
институт в 1925 г. и к
началу войны имела
15-летний стаж практической лечебной
работы в хирургии. В
действующую армию
она не попала, так
как в начале сентября
1941 г. перенесла тяжелую операцию. Но
она стала заведующей 7-м хирургическим отделением э/г 1012, базировавшегося в блокадном Ленинграде. Отрывок из очерка «Вечные ценности» дает возможность хоть отдаленно представить себе ее деятельность в годы войны.

В блокадном Ленинграде
В январе 1943 г. в госпиталь с передовой был доставлен тяжелораненый Анатолий Чалов 22 лет. В мирное время он готовился стать художником. У него была
перебита кость правого бедра, пробито правое плечо, прострелена правая коленная чашечка, вырваны мышцы левой руки, перебита осколком голень левой ноги,
сломаны ребра и в довершение к этому развилось двустороннее воспаление легких. «Когда меня из сортировки привезли и переложили на стол, покрытый холодной клеенкой, я очнулся и стал как бы издали слышать голоса людей, – вспоминал
Анатолий много лет спустя. – Надо мною склонилось тонкое, продолговатое лицо
с очень внимательными глазами в белом колпаке. Услышал: «Этого я беру себе!».
Это была Валентина Николаевна Горохова.
«Я перенес четыре операции. Длительное время мой организм не принимал
пищи. Мне вводили глюкозу, кровь, физраствор. Валентина Николаевна сама делала инъекции, вливала кровь. Моя правая рука, пробитая насквозь в предплечье,
имела огромный свищ, и кисть руки свела контрактура. Профессор уговаривал
меня согласиться на ампутацию, и я готов был согласиться. Но Валентина Николаевна провела новую операцию: сломала мне кисть и заложила ее в гипсовую лангету до локтя. Из раны зондом удалила кусок шинели – источник воспалительного
процесса.
И вот поправились мои легкие, сняли с меня гипсовый пояс, промыли раны и
надели новый – уже только на одну ногу. А потом стали меня поднимать с кровати
и буквально учить ходить. Лечебная физкультура придала эластичность движениям руки, и у меня проснулось желание рисовать». И всегда рядом была Валентина
Николаевна. Анатолий Чалов лечился в госпитале 7 месяцев и считал, что жизнью
своей обязан В.Н. Гороховой. А скольким людям она спасла жизни в свою военную
страду!

Îòðûâîê èç ñáîðíèêà «Òîâàðèù âîåíâðà÷»

Той день незабутній почавсь уночі,
І рівно о третій годині!
Гриміли гучніше гармат приймачі
На радість усій Батьківщині:
— Прийшла Перемога!
Фашизму кінець! —
Котилося знову і знову...
І рівно о третій народ наш увесь
Збудивсь, як по трубному зову:
Заповнював площі
І всі вулиці,
Вітавсь, обіймавсь без розбору,
Хто мав автомат чи наган у руці —
Від щастя бабахкав угору!
Нехай на пшоняних пайках ми жили,
Солдати в труді і дозорі,
Ми тим були сильні, що рівні були
У спільному щасті і в горі.
Єднала, братала нас, чесних людей,
Зоря всенародного свята:
Кого б хто не стрів —
пригортав до грудей,
Як рідну сестру і як брата.
Обійми і плач...
Бо найближчих імен
Уже ми не стрінем з дороги.
(Не вернеться більше і брат мій Семен,
Що впав на зорі перемоги!)
А радіо радує: —
Струшено з пліч
Задимлену землю окопа!
З повагою воїнам нашим навстріч
Зніма свої шляпи Європа!..
Підводилось сонце.
На мітинг у сквер
Спішили ми, світлі і мужні.
Брати мої! Друзі!
Давайте й тепер
Такі ж будем щирі і дружні!
Щоб знов не вривались в літа молоді
Зловісні сирени тривоги,
Щоб кожен наш день
в життєдайнім труді
Був сяючим Днем Перемоги!

Степан Олійник
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ДНЕВНИК ВОЛОНТЕРА

НЕ СТІЙТЕ ОСТОРОНЬ –
КВАПТЕСЯ РОБИТИ ДОБРО
У грудні студентський актив ІІ медичного факультету ініціював
акцію, до якої приєдналися студенти всіх факультетів нашої alma
mater. На зібрані кошти було придбано два сучасних ноутбуки
Hewlett-Packard для школи з села Новомиколаївка Слов’янського
району Донецької області. Щоб підтримати найменших та
найбільш беззахисних мешканців села, продемонструвати, що
Харків та село з Донбасу – це частини єдиної неподільної країни,
у грудні ми завітали разом з нашим деканом до шкільнят у гості.
Після поїздки залишилися певні кошти, і навесні ми вирішили
знову нагадати про себе та підготували нові подарунки: плакати,
стенди та таблиці для оформлення шкільного кабінету з біології.
Підготувавши все це, ми надіслали нашим новим друзям подарунки, скориставшись послугами компанії «Нова Пошта». Минуло два тижні, шкільнята вийшли з канікул. А ми були дуже раді побачити на нашій сторінці в інтернеті лист-відповідь від вчителя з
біології та хімії Новомиколаївської школи:
«Щиро вдячні Вам, шановні добродії! Нам дуже приємно, що ви
постійно підтримуєте нас, а головне – не забуваєте! Добрі справи не
залишаються непоміченими – вони як маяки світять тим, хто чекає
допомоги. Впевнена, що Ви є прикладом для інших благодійників.
Надаючи допомогу, Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а
даєте радість і надію. Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться Вам сторицею.
Бажаємо Вам усіх
благ,
здоров'я,
тепла на Вашому
життєвому шляху.
Адміністрація,
вчителі, батьки та
діти дуже вдячні
Вам за допомогу.
Нашим дітям випали важкі випробування. Це не просто допомога, а Ваша доброта, яка дозволить нам відігріти душі
наших дітей. Щиро вдячні за увагу, доброту, любов до дітей....Кожен з нас покликаний творити добро, бути милосердними один
до одного, любити і цінувати життя, але люди розуміють життя
по-різному. Допомога буває різною,
часом не буває нічого дорожчого,
ніж добре слово або просто увага.
Ті таблиці та плакати, які ми отримали від вас, були підтвердженням
підтримки, уваги до дітей. Прийміть
найщиріші слова подяки від дитячих
сердець школярів Новомиколаївської
ЗОШ І–ІІІ ст. Слов’янського району
Донецької області за вашу підтримку
в нелегкий для нас час. Ми вдячні Вам
за ту турботу, яку Ви приділяєте вже
не перший раз нашим дітям в такий
кризовий час для нашої країни».
Певен, що ці щирі та чуттєві слова подяки зігріють своїм теплом
серце кожного, хто приєднався до
нашої акції. І ми ще не раз матимемо
можливість навідатися до наших нових маленьких друзів з невеличкого села, що під Слов’янськом.
Ñåðã³é Äóá³í³í, II ìåäôàêóëüòåò

РОЖДЕНИЕ УСПЕХА
Что означает читать лекции? Вроде бы все легко: пришел,
рассказал и ушел. А когда первый раз входишь в совсем незнакомую аудиторию – сердце замирает. Все то, что так хорошо
знал, куда-то испарилось из головы. И чувствуешь удары вдруг
встрепенувшегося сердца даже в пятках. В горле пересыхает, и первая мысль: «А вот теперь пора бежать отсюда». Глубокий вдох, выдох, самовнушение: «Я справлюсь, и это совсем не
страшно». И первые слова.
В аудитории люди совсем разного возраста. Молодые, в основном парами, среднего возраста, с
умным недоверчивым взглядом, и
даже старушка с милой улыбкой. И
тишина. Все внимательно слушают.
Зачем они сюда пришли в это субботнее утро? Кто-то с тревогой – последние события в городе заставили
встрепенуться, кто-то из интереса. А
голубоглазая бабушка, скорее всего,
чтобы просто пообщаться.
Этот первый преподавательский
опыт шестеро студентов нашего университета получили в последний
день уходящей зимы – 28 февраля.
Впервые после обучения в Киеве мы,
инструктора проекта «Медицинский волонтер», вышли делиться полученными знаниями. Рассказывали об общих правилах
оказания первой медицинской помощи, остановке кровотечения, основах бинтования, эпилепсии, обмороке. В нас поверили
в Харьковской организации Красного Креста и пригласили сотрудничать.
Что было дальше?
А дальше уже проще. С
каждым новым занятием, тренингом или лекцией приходит опыт. И
какое-то неимоверное
ощущение удовлетворенности, что смог ответить на все вопросы,
что чему-то научил. А
еще о нас узнали и стали приглашать рассказывать об оказании первой помощи.
Незабываемые эмоции принес мастер-класс в специализированном лицее-интернате «Одаренность» для элиты старшеклассников. Когда ты входишь в кабинет и на тебя смотрят
двадцать пар детских глаз, умных и недоверчивых, таких не по
возрасту серьезных и взрослых, кажется, что их ничем не удивишь. А потом в конце – неимоверные улыбки и приглашение
приехать к ним снова.
Еще одним шагом вперед я считаю мастер-классы и 6-часовой полноценный тренинг в паре с инструктором Красного Креста для сотрудников IT-компании Plarium. Серьезная фирма,
высококлассный офис и условия. И то внимание, с каким нас,
студенток V курса, новичков-инструкторов, слушают производители компьютерных игр. После таких занятий растет желание работать и учить дальше.
Вот так, шаг за шагом, и рождается успех. А еще – уверенность окружающих людей, что они могут помочь друг другу, что
они совсем не одни в этом мире. Ведь каждый из нас может чтото сделать в непредвиденной ситуации, уменьшить боль или
даже спасти жизнь!
ßðîñëàâà Øåâ÷åíêî, ²²² ìåäôàêóëüòåò

ДНІ ДОНОРА В УНІВЕРСИТЕТІ

НАДАТИ КРОВ – ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ
Однією з традицій Харківського національного медичного університету є проведення
«Днів донора» двічі на рік. Щороку цей захід рятує сотні маленьких життів у гематологічному
відділенні дитячої лікарні № 16.
Цьогоріч 30 та 31 березня День донора відкрили студенти II медичного факультету, їх справу продовжили студенти І медичного. Згодом до них приєднався стоматологічний та III медичний факультети, а останній етап 10 квітня провів ІV медичний. За остаточними підрахунками
донорами стали 307 студентів нашого університету. Дякуємо всім небайдужим!
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Когда учитель – друг
Каждый человек нуждается в учителях, наставниках, помощниках… Тех, кто
поделится знаниями и опытом, поможет и укажет верное направление. Нам,
студентам-медикам, необходимы достойные преподаватели, точнее сказать –
Учителя с большой буквы! За 5 лет обучения в университете каждый студент может
вспомнить и перечислить тех педагогов, которым он искренне признателен. Мы
хотим вспомнить одного из них… Первого, так сказать, запавшего нам в душу –
Александра Александровича Шевцова.
На первом курсе мы чувствовали себя растерянно. Все было новым, неизведанным, поэтому приход на каждую кафедру был стрессом. Основной дисциплиной на
первом курсе является анатомия. Это первый сверхважный предмет, без которого
невозможно дальше успешно учиться и получить звание доктора. Перед началом
любого предмета мы конечно же узнавали, кто наш преподаватель и как о нем отзываются студенты. Читали сайты, форумы, «допрашивали» старшекурсников…
Так вот, самым строгим преподавателем на
кафедре считается Александр Александрович Шевцов. Поэтому увидев в расписании
его фамилию напротив нашей группы, мы
уже трепетали! Еще до начала пары возникла легкая паника: опаздывающие бежали сломя голову, все судорожно искали шапочки и повторяли материал практического
занятия. Александр Александрович зашел
и уже с первых минут по разным причинам
попросил удалиться нескольких студентов.
Страх увеличился в разы! В памяти отчетливо всплывает картина нашей группы, которая так нервничала, перелистывая страницы атласа Синельникова…
На первом занятии опросили всего троих, при этом все смельчаки получили четверки. Александр Александрович объяснил
материал, ответил на все вопросы, сводил
нас в музей и показал строение спинного
мозга (если я правильно помню тему) на
препаратах. Конечно, до конца пары переживания еще остались, но покинули мы кабинет с довольными лицами, ведь многое узнали для себя, разъяснили тему и уже
хотели готовиться и удивлять нашего мудрого преподавателя! Скажем вам честно,
долгое время к парам я готовилась по нескольким учебникам, писала конспекты,
даже рисовала иллюстрации! За добросовестную подготовку Александр Александрович ставил 5, правда, не всегда с первого раза… Иногда приходилось пересдавать ему по утрам, иногда после 4 пар и даже в перерывах! Зато как это дисциплинировало и стимулировало: мы старались доказать, что знаем и хотим знать, что
готовы поглощать знания, которыми с нами делятся с таким удовольствием! Чем
больше было занятий, тем спокойнее становилось внутри, тем душевнее и теплее
проходили опросы. Наш преподаватель улыбался, шутил, и мы отвечали ему взаимностью. На пары хотелось ходить, и даже полученные тройки не разочаровывали, а побуждали к совершенствованию.
Постепенно мы с Александром Александровичем стали друзьями: заходили к
нему поделиться впечатлениями от учебы, пожаловаться, попросить совета, выпить чаю и послушать его интересные истории. Он всегда встречал и встречает
нас взглядом, исполненным доброты и понимания. И когда первокурсник спрашивает у нас: «Кто вел анатомию?», – мы гордо отвечаем: «Александр Александрович
Шевцов». Ведь его имя вызывает искреннее уважение!

История ХНМУ
в документах

Диплом доктора медицини
М.П. Трінклера (1907 р.)

Квиток на звання довічного
члена Харківського товариства
розповсюдження в народі
грамотності
(1907 р.)

Студентський квиток
на ім'я В.В. Бобіна
зразка 1913 р.

Äàðèÿ Ìîë÷àíþê,
II ìåäôàêóëüòåò

Эпонимы в анатомии человека

Из книги «Эпонимы в анатомии человека»
под ред. проф. Н.А. Волошина

Trginum Sinelnikowi – треугольник Синельникова
Рафаил Давыдович Синельников (1896–1981) – отечественный анатом. Был профессором Харьковского медицинского университета. Вместе с академиком В.П. Воробьевым – автор пятитомного «Атласа анатомии человека», на многие годы ставшего одним из популярнейших учебников для высших медицинских учебных заведений Советского Союза.
Insulae pancreaticae – островки Соболева
Леонид Васильевич Соболев (1876–1919) – отечественный патологоанатом. Был прозектором, а позже – приват-доцентом кафедры
патологической анатомии Военной медицинской академии. Впервые показал, что островки поджелудочной железы являются железами
внутренней секреции, а их функция – регуляция углеводного обмена, нарушение которой ведет к сахарному мочеизнурению.
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Творчий конкурс до Всесвітнього дня здоров’я

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

У рамках Всесвітнього дня здоров’я Координаційна рада студентського самоврядування у співпраці з кафедрою інфекційних хвороб провели у загальноосвітніх закладах
м. Харкова просвітницьку роботу у вигляді інтерактивних уроків на тему: «Боротьба з гепатитами В, С».
Учні середніх та старших класів шкіл взяли участь у творчому конкурсі «Здоровий
спосіб життя», де розповідали про своє бачення проблем сучасної людини та її здоров’я.
Роботи за всіма напрямками були представлені на виставці в галереї мистецтв
ХНМУ. Захід відкрив проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік. Він наголосив на важливості проведеної студентами-активістами роботи з виховання здорового покоління. Усі учасники заходу отримали сертифікати, а номінанти і переможцi
були нагороджені дипломами та призами.

ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти
на такі винаходи та корисні моделі:
Патенти
1. Спосіб корекції порушень про- та антиоксидантної систем у хворих з поєднаним
перебігом гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту на фоні селенодефіциту. Автори: О.Я. Бабак, К.О. Просоленко.
2. Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану із хронічним обструктивним захворюванням легень. Автори: О.М. Біловол, І.І. Князькова.
3. Спосіб лікування стабільної стенокардії напруги. Автори: О.М. Біловол, І.І. Князькова.
4. Шампунь для підлітків, хворих на себорейний дерматит шкіри голови. Автори: Т.О. Іваненко, В.О. Коробчанський, В.В. М’ясоєдов, В.Л. Ткаченко,
О.Г. Резніченко.
5. Спосіб оцінки функціонального резерву організму осіб зі зниженим артеріальним
тиском. Автори: І.М. Ісаєва, Д.І. Маракушин.
6. Спосіб оцінки тяжкості хвороби в осіб із ко-інфекцією вірусу імунодефіциту людини та хронічного гепатиту С. Автори: В.М. Козько, К.В. Юрко, Г.О. Соломенник,
А.В. Бондаренко, О.І. Могиленець, А.В. Гаврилов.
7. Спосіб лікування хронічного періодонтиту постійних зубів. Автори: В.В. Кузіна,
О.В. Іскоростенська.
8. Спосіб лікування синдрому передчасної еякуляції. Автори: В.М. Лісовий,
О.В. Кнігавко, А.В. Аркатов, Ю.В. Криворотько.
9. Спосіб відновлення евакуаторної і резервуарної функції прямої кишки після
низької резекції. Автори: С.В. Мороз, В.В. Бойко.
10. Спосіб збереження здоров'я донорів при проведенні плазмаферезу. Автори:
В.В. Яворський.

Авторські свідоцтва
Алгоритм діагностики стану головного мозку. Додаток до протоколу гістологічних
досліджень анатомічних структур людини у вигляді таблиць. Автор: О.Ю. Степаненко.

Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

СУМУЄМО

Світлої пам’яті Олени Сергіївни Долгової (1987–2015)
10 квітня 2015 року передчасно на 27-му році раптово
пішла з життя старший інспектор відділу кадрів Олена Сергіївна
Долгова.
Протягом всього періоду роботи, з 2011 року, Олена
сумлінно виконувала свої обов’язки. У серпні 2013 року вона
народила другу дитину та перебувала у декретній відпустці.
Олена була не просто гарним співробітником, а й дуже
чемною людиною, ніколи не лишалась осторонь чужих проблем і завжди прагнула допомогти людям. Її запам’ятали доброю, оптимістичною, енергійною, цілеспрямованою людиною. Несподівана смерть Олени – неймовірно болісна втрата
для рідних, близьких, друзів та колективу університету.
Колектив
Харківського
національного
медичного
університету глибоко сумує через втрату Олени Сергіївни.
Світла пам’ять про неї назавжди збережеться в наших серцях.
Висловлюємо щирі та глибокі співчуття її рідним та
близьким.
Ðåêòîðàò, Ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ ñï³âðîá³òíèê³â òà â³ää³ë êàäð³â

Ежегодно с 1948 года 7 апреля мировая общественность отмечает Всемирный день здоровья. Основная цель мероприятия – это привлечение внимания к
общественному здоровью. За годы существования Всемирной организации здравоохранения ее членами стали 194 страны и миллионы людей. 7 апреля – день,
когда каждый должен осознать, как много
значит здоровье в их жизни. Каждый год
Всемирный день здоровья посвящается
глобальным проблемам, стоящим перед
здравоохранением планеты, в 2015 году
темой Дня стала «Безопасность пищевых
продуктов».
Одним из важнейших факторов здоровья является питание, что неразрывно
связано с вопросом безопасности пищевых продуктов. Небезопасные продукты
порождают порочный круг болезней и недостаточности питания, что особенно затрагивает детей грудного и раннего возраста, лиц пожилого возраста и больных.
По данным ВОЗ, ежегодно приблизительно 2 млн человек умирают от употребления небезопасных пищевых продуктов, в
первую очередь дети. Патогенные бактерии, вирусы, паразиты или химические вещества, содержащиеся в пище, являются
причиной более 200 заболеваний: от диареи до рака.
Девиз Дня здоровья в 2015 году звучал
так: «От фермы до тарелки — сделать продукты питания безопасными!». Постоянно возникают новые угрозы безопасности
пищевых продуктов. Изменения в окружающей среде, в технологии производства пищевой продукции, новые патогены, бактериальная резистентность — все
эти факторы создают проблемы. Всемирный день здоровья заставляет обратить
внимание тех, кто работает на различных
этапах цепи производства, реализации и
употребления на важность безопасности
пищевых продуктов.
В рамках Всемирного дня здоровья в
Харьковском национальном медицинском
университете прошла открытая лекция,
посвященная «Основам правильного питания». Врач-диетолог, основатель школы
оптимального здоровья и коррекции веса
«Баланс» Анна Соловьева рассказала студентам о том, как укрепить свое здоровье
и угостила студентов полезными перекусами. Организаторами встречи выступили
сектор медиа-пространства и сектор физического воспитания и спорта студенческого совета ХНМУ.
Ваше здоровье – в Ваших руках, так
что не упустите свой шанс быть здоровым!

Îëÿ Çàãîðà, ñòóäêîð
(III ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)
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КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

О МЕДИЦИНЕ КОСМИЧЕСКОЙ ( К 60-ЛЕТИЮ БАЙКОНУРА)
Мы часто слышим о совершаемых полетах на космических
кораблях, но не каждый представляет себе, какой колоссальный
труд ученых и врачей стоит за этими полетами. Космическая медицина – это настоящая, самостоятельная наука, охватывающая
медицинские, биологические, инженерные и другие научные исследования и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и создание оптимальных условий жизнедеятельности человека в космическом полете и при выходе в космическое
пространство.

Перед наукой стал вопрос: а как будет себя чувствовать человек вне земли, ведь атмосфера Земли существенно отличается
от среды космического пространства. Там отсутствует сила тяготения, в условиях которой на Земле сформировался и существует организм человека. И как же тогда повлияет на кости, мышцы,
кровообращение долгое пребывание в невесомости? В космосе
человек лишен защиты от воздействия солнечной радиации, губительной для всего живого. Поэтому при работе с космонавтами много времени выделяется на медико-биологоческую подготовку, а после полета – реабилитацию космонавтов.
Толчком для развития космической медицины стал полет в
космос Ю. Гагарина 12 апреля 1961 г. Исследования, проведенные до этого, обеспечили нормальные условия для обитания в
кабине космического корабля, было проведено много опытов на
животных, которых отправляли в космос. А как же условия неве-

сомости влияют на чисто человеческие функции: мышление, память, координацию движений, восприятие окружающего мира?
Именно полет первого человека показал, что в невесомости эти
функции не претерпевают существенных изменений.
Нерешенными остались проблемы кислородного голодания,
ускорений и перегрузок, укачивания и декомпрессионных расстройств. Эти вопросы решались методом долгих и усиленных
тренировок космонавтов. Было построено много тренажеров,
которые могли бы имитировать условия полета. Приспосабливание космонавтов к обычным условиям земного существования
после космических полетов протекают намного дольше и труднее, чем к невесомости. При увеличении времени полета создавались системы профилактических средств, усовершенствовались методы медицинского контроля и разрабатывался прогноз
состояния членов экипажей в полете и после его завершения. В
ходе исследований были выявлены различные неблагоприятные
факторы, которым может подвергаться человеческий организм
во время космических полетов: крайне низкое барометрическое
давление, отсутствие кислорода, солнечная радиация и т.д.
В нашу эпоху ученые готовят космонавтов к более долгим полетам, которые, возможно будут длиться не менее двух лет. Это
ставит перед космической медициной новые задачи, связанные
с физическим здоровьем космонавтов. Медицина продолжает
развиваться. Появились специальные методы и соответствующая аппаратура, которая позволяет с помощью телеметрических систем дистанционно регистрировать и передавать с борта
космического корабля на Землю такие физиологические показатели, как электрокардиограмма, кровяное давление, биотоки
мозга (энцелофалограмма), мышц (электромиограмма), кровенаполнение сосудов (реограмма) и т.д.
Таким образом, космическая медицина располагает большими возможностями в изучении различных физиологических
систем человеческого организма и немалым количеством специалистов с профессиональной и профильной подготовкой.
За последние годы научный прогресс сделал большой рывок,
но остаются открытые вопросы, актуальные на этом этапе исследований. Предстоят еще более трудные полеты и исследования,
а рисковать здоровьем и жизнью космонавтов мы не можем.

À.Â. Ìÿêèíà, äîöåíò êàôåäðû ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû,
îðãàíèçàöèè è ýêîíîìèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ,
âåòåðàí Áàéêîíóðà

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ГЕННАДІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА МАЛЬЦЕВА (1949–2015)
17 квітня пішов із життя доцент кафедри акушерства,
гінекології та дитячої гінекології Харківського національного
медичного
університету
Геннадій
Володимирович
Мальцев.
Геннадій Володимирович
народився 8 листопада 1949
року в місті Харкові у сім’ї
робітників. У 1976 році став
студентом лікувального факультету Харківського медичного інституту, який у 1982
році закінчив з відзнакою.
Трудова
діяльність
Г.В. Мальцева у пологовому будинку № 1 почалася з
1983 року на посаді лікаря
акушера-гінеколога. З 1991
року він став головним
лікарем пологового будинку
№ 1, а у 2005 році – доцентом кафедри акушерства, гінекології
та дитячої гінекології Харківського національного медичного
університету.
У 2006 році Г.В. Мальцев став лауреатом Всеукраїнського
конкурсу «Ділова людина року». У червні 2008 року наказом Президента України йому було присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України».

Геннадій
Володимирович
був
спеціалістом
високої
кваліфікації, чесно та сумлінно виконував свої службові обов'язки,
був суворий і вимогливий до себе та підлеглих, проводив активну педагогічну діяльність. Він автор 34 наукових робіт та 2 методичних розробок. Г.В. Мальцев неодноразово брав активну
участь у роботі українських і міжнародних наукових та науковопрактичних конференцій, з’їздах акушерів-гінекологів України,
засіданнях Харківського обласного наукового товариства секції
акушерства та гінекології.
Під керівництвом Геннадія Володимировича було проведено
капітальний ремонт у стаціонарі та жіночій консультації пологового будинку № 1, завдяки чому з’явилися умови для втілення передових перинатальних технологій в акушерську практику. Завдяки його ініціативі в Дзержинському районі міста Харкова вперше
організовані та втілені в практику ендоскопічні методи лікування
гінекологічних хворих.
Геннадій Володимирович був принциповою, працездатною та
скромною людиною, завжди був готовий допомогти, за що здобув повагу керівництва міста, колективу пологового будинку № 1
та всіх жінок, які зверталися до нього за допомогою.
Колектив Харківського національного медичного університету глибоко сумує через втрату Геннадія Володимировича Мальцева. Вічна йому пам’ять!

Ðåêòîðàò, Ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ ñï³âðîá³òíèê³â,
êàôåäðà àêóøåðñòâà, ã³íåêîëîã³¿ òà äèòÿ÷î¿ ã³íåêîëîã³¿
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«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»

ВІТАЄМО!
З 26 по 31 березня у м. Луцьк проходив чемпіонат України з класичного пауерліфтингу, в якому
взяли участь 17 команд з різних регіонів країни.
Наш університет представляв студент І медфакультету Віктор Щербак (тренер Дмитро Стародубцев), який встановив новий рекорд України з жиму лежачи та виконав норматив майстра спорту
України. За сумою трьох вправ Віктор посів ІІІ місце.

СПАРТАКІАДА З ФУТБОЛУ
З 30 березня по 7 квітня у нашому університеті проходила спартакіада з футболу, яка
була організована Профспілковою організацією студентів ХНМУ спільно з кафедрою фізичної
реабілітації та спортивної медицини.
У змаганнях взяли участь команди всіх факультетів нашого ВНЗ. У підсумку призові місця
розподілилися таким чином:
I місце – команда V факультету з підготовки іноземних студентів.
II місце – команда I медичного факультету.
III місце – команда VI факультету з підготовки іноземних студентів.
Вітаємо переможців і дякуємо учасникам змагань за особистий внесок у розвиток спорту в
нашому університеті!

МІЖНАРОДНИЙ МАРАФОН – 2015
11 квітня в Харкові відбувся Міжнародний марафон – 2015, у якому взяли участь близько 6500
спортсменів.
Харківський національний медичний університет взяв активну участь в організації заходу. Наші волонтери надавали підтримку всім спортсменам, а деякі студенти стали учасниками марафону. Є серед них і
переможці.
В індивідуальному заліку II місце посіла студентка I медичного факультету Дар`я Гнатковська. У
складі збірної Харківської області I місце виборов студент IV медичного факультету Захар Титов. Варто
відзначити, що одним з тренерів, які займалися підготовкою команди до марафону, є викладач кафедри
фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Олег Білик.
Дякуємо всім, хто взяв активну участь в організації Харківського Міжнародного марафону – 2015 та
вітаємо наших спортсменів з перемогою!

Àíàñòàñ³ÿ Ï³ñêàðüîâà, ãîëîâà ñåêòîðó ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

В СТРАНЕ СИМПТОМОВ И СИНДРОМОВ

В ПОЛОНІ ВІЧНОЇ МОЛОДОСТІ
Синдром Доріана Грея отримав свою назву на честь головного персонажа однойменного твору Оскара Уайльда, що побачив
світ далекого 1891 року. Доріан Грей – юнак з гарною зовнішністю,
який настільки боявся втратити свою привабливість, що пожертвував власною душею заради збереження молодості.
Одного разу його друг намалював портрет, в якому передав
всю чарівність і привабливість
Доріана. Милуючись своїм зображенням, хлопець раптом уявив, що з ним станеться, коли
він стане старим: як покриється
зморшками
його
обличчя,
зрідіє і посивіє його волосся, як
потьмяніє його погляд. Він так
злякався, що захотів будь-якою
ціною помінятися місцями зі
своїм портретом, щоб залишатися вічно молодим. І ось його
бажання здійснилося. Портрет
старішав, а Доріан Грей залишався молодим і свіжим. Але
вічна молодість зробила з нього нещасну людини без душі й моральних принципів, тому що, не маючи іншого вибору, він вирішує
назавжди позбутися грізного старого на портреті, і тим самим
вбиває себе.
Вперше науковий опис синдрому Доріана Грея представив
В. Brosig у 2000 році на фармакологічному симпозіумі «Life styleDrogen», що проходив в Німеччині. У 2001 р. дослідницька група німецьких дерматологів, психіатрів та фармакологів з Justus
Liebig University (Gießen, Germany) опублікувала статтю, що
відкрила новий синдром для вивчення. Наразі, згадані матеріали

представлені до відкритого обговорення на сайті науковців
www.dorian-gray-syndrom.org.
За даними дослідників, люди, які страждають на цей синдром, готові жертвувати своїм часом, грошима і навіть здоров'ям
заради вічної краси та молодості. Вони заперечують свій вік, залишаються інфантильними й безвідповідальними. Проявами такого психологічного стану стає вибір одягу, що не відповідає віку,
надмірне використання косметичних засобів, постійне проведення косметологічних процедур та необґрунтоване звернення до пластичних хірургів. При цьому, незважаючи на всі заходи та процедури,
пацієнт страждає від постійного невдоволення власною зовнішністю.
Спроби змінити себе не приносять бажаного результату.
Якщо хворий вчасно не звернеться до фахівця, захворювання
може закінчитися не тільки важкою депресією, але й спробою самогубства внаслідок патологічної ідеї про необхідність піти з життя молодим і красивим, ніж дожити до старості й стати немічним,
безпорадним, а головне – некрасивим.
Одним із найяскравіших прикладів подібного розладу
може служити Майкл Джексон, що за життя переніс понад 13
пластичних операцій (тільки за офіційними даними) й процедур з висвітлення шкіри, а також був постійним клієнтом низки спеціалістів нехірургічної косметології, дієтологів та фітнестренерів. Перша, майже безневинна операція зі звуження кінчика
носа у віці 26 років відкрила співакові шлях до практично повної
зміни зовнішності, критичної втрати ваги, наркозалежності та
ранньої і безглуздої смерті.
Наразі дослідники констатують поширення синдрому
Доріана Грея в США та Європі, що зовсім не дивно, беручи до
уваги розповсюдженість культу красивого та молодого тіла. Тож
залишається чекати на нові відкриття, у тому числі й з питання
шляхів профілактики цього загрозливого стану.

Íàòàë³ÿ Çàâãîðîäíÿ
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МІСТЕР ХНМУ

КОНКУРС ЧОЛОВІЧОЇ КРАСИ

31 березня в актовому залі університету відбувся конкурс
«Містер ХНМУ–2015». У заході взяли участь 10 учасників зі всіх
факультетів нашого університету. За весь час концерту хлопці виявили неабияке прагнення до перемоги, підготувавши видовищні
номери. На кожного з них у залі чекала шалена підтримка.
На церемонії нагородження головний суддя конкурсу, заступник голови Профспілкової організації студентів ХНМУ Маргарита Майорова оцінила виступ кожного конкурсанта, подякувала
їм та їхнім групам підтримки за цікаве шоу, які вони влаштували у цей вечір. Врешті-решт, судді сказали своє слово, і місця
розподілилися таким чином:

Містер ХНМУ – Володимир Леонов,
стоматологічний факультет
Перший віце-містер – Андрій Клюев,
IV медичний факультет
Другий віце-містер – Аміль Алієв,
стоматологічний факультет
Містер глядацьких симпатій – Артур Карамян,
I медичний факультет
Містер Мачо – Ілля Кудін,
I медичний факультет
Містер Артистизм – Аашиш Папанеджа,
VI медичний факультет
Містер Супермен – Сергій Лисицький,
II медичний факультет
Містер Креатив – Сергій Пономарьов,
III медичний факультет
Містер Талант – Елдор Халілов,
V медчиний факультет
Містер Неповторність – Емре Кент,
VI медичний факультет

Îëåêñàíäð Êèñëîâ

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

«КТО РАНО ВСТАЕТ ТОТ… ПОСЛЕ ПАР НА КВН ИДЕТ»

С чего начинаются первые теплые деньки
весны? С Кубка смеха Харьковского национального медицинского университета! Совпадение?
Не думаю.
Традиционно к Всемирному дню смеха Студенческий совет и профсоюз студентов, аспирантов и докторантов организовывает фестиваль юмора «Кубок смеха». В этом году за звание
«Обладатель кубка смеха» боролись сразу 7 команд: «Амстердам» и «Каникулы в Антверпене»
(I медицинский факультет), «From» и «Авитаминоз» (II медицинский факультет), «Пара+» и «Амнезия» (III медицинский факультет), «Эпидемия
смеха» (IV медицинский факультет).
9 апреля, на часах 15:30, тема игры: «Все
в сборе». Команды на сцене, зритель в зале,
жюри в жюри – все на своих местах. Участники сыграли три конкурса: музыкальное приветствие, разминку с залом и видео-конкурс. После

двух часов баталий на сцене основные действия
развернулись за столами жюри, где и определились чемпионы, призеры и участники «Кубка
Смеха – 2015»:
І место – «Амстердам» и «Авитаминоз».
ІІ место – «Пара+».
ІІІ место – «From».
Диплом «За лучшую видеоработу» получила
команда КВН ІІ медицинского факультета «Авитаминоз». Это уж точно не совпадение, так как
ребята ежегодно радуют зрителей университета
своими видео. Можем только пожелать вдохновения на новые шедевры.
Клуб Веселых и Находчивых желает всем
солнечной погоды и если ветра, то только попутного. Ждем новых встреч.

Åâãåíèé Æóðàâëåâ, ãëàâà ñåêòîðà õóäîæåñòâåííîýñòåòè÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà
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ЮВІЛЯРИ
У квітні свій ювілей святкують: буфетник (лоточник) їдальні Олена Карпiвна Горяшко, асистент кафедри терапевтичної
стоматології Тетяна Євгенiвна Гур'єва, адміністратор системи 2 категорії Наукової бібліотеки Сергій Анатолійович
Іваненко, асистент кафедри терапевтичної стоматології Олександра Володимирiвна Кірсанова, асистент кафедри
судової медицини, медичного правознавства Андрій Володимирович Кісь, професор кафедри психіатрії, наркології та
медичної психології Ємілія Аурелівна Михайлова, старший інспектор з питань інтелектуальної власності Наукового відділу
Лариса Миколаївна Міланич, асистент кафедри біологічної хімії Ірина Володимирівна Новікова, завідувач кафедри
судової медицини, медичного правознавства Василь Олексійович Ольховський, лаборант кафедри загальної хірургії № 1
Інна Яківна Поляк, ст. лаборант кафедри внутрішньої медицини № 3 Тетяна Яківна Салiєнко, прибиральник службових
приміщень господарчого відділу Олена Григорівна Синиця, ст. керівник відділу виробничої практики Аліса Михайлівна
Стрюкова, ст. диспетчер деканату І медичного факультету Олена Анатоліївна Юдіна.

Шановні ювіляри!
Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання й побажання
міцного здоров'я, добробуту та стабільності, вірних друзів,
втілення в життя всіх благородних задумів та заповітних мрій!
Нехай у вашій оселі завжди панують любов,
щастя, злагода та сімейне благополуччя!
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