
ВІТАЄМО!
Указом Президента України

П. Порошенка №135/2017 «Про відзна-
чення державними нагородами Ук-
раїни з Дня науки» за вагомий осо-
бистий внесок у розвиток вітчизняної
науки, зміцнення науково-технічно-
го потенціалу України, багаторічну
сумлінну працю та високий профе-
сіоналізм почесне звання «Заслуже-
ний діяч науки і техніки України» при-
своєне завкафедри професійної па-
тології, клінічної, лабораторної та
функціональної діагностики ОНМедУ
професору Ігнатьєву Олександру Ми-
хайловичу.

Вітаємо Олександра Михайлови-
ча з високим званням!

ФОРУМ
ТРАВМАТОЛОГІВ

18–20 травня 2017 р. Одеса прий-
мала учасників численного медичного
форуму — науково-практичної конфе-
ренції з міжнародною участю «Акту-
альні питання артроскопії, хірургії
суглобів та спортивної травми».

Конференція пройшла за сприяння
НАМН України, Мінохорони здоро-
в’я України, ДУ «Інститут травмато-
логії та ортопедії» НАМН України,
ОНМедУ та інших медичних зак-
ладів. До оргкомітету увійшли по-
важні українські вчені, у тому числі —
ректор ОНМедУ академік НАМН Ук-
раїни проф. В. М. Запорожан та го-
ловний позаштатний ортопед-трав-
матолог Одеської області проф. О. М.
Полівода.

В роботі форуму взяли участь біль-
ше 500 провідних українських фахів-
ців в області ортопедії та травмато-
логії, а також їх колеги з Естонії, Лит-
ви, Латвії та Польщі.

 — Усі діти народжуються вразли-
вими та беззахисними. Вони можуть
тяжко страждати від будь-яких нега-
тивних факторів навколишнього се-
редовища. Тому для них необхідні як
батьківська опіка, так і медичний
контроль стану здоров’я. Малечі не-
достатньо тільки захисту від хвороб.
Декларація прав дитини, яку було
прийнято у 1959 р., визнає, що їй по-
винні бути «надані всі можливості та
сприятливі умови, які дозволяли б
розвиватися фізично, розумово, ду-
ховно і в соціальному сенсі здоровою,
нормальним шляхом і в умовах свобо-
ди та гідності». Наша країна ратифі-
кувала цей документ, тож його поло-
ження обов’язкові для українців, у
тому числі й у сфері охорони здоров’я.
На них орієнтуються й одеські медичні

заклади, які надають допомогу дітям,
— відзначила Олена Олександрівна.

Одним із напрямків діяльності Уні-
верситетської педіатричної клініки є
створення Центру здорової дитини.
Тут батьки можуть отримати кон-
сультації з питань харчування, рос-
ту та розвитку дитини, проведення
всіх необхідних щеплень, догляду за
дітьми та з багатьох інших питань,
які турбують відповідальних батьків.
Водночас Центр надає методичну до-
помогу іншим міським дитячим закла-
дам, наприклад, дитячій поліклініці
Приморського району.

Одним із прав дитини є право
на перебування у стаціонарі разом із
мамою, що допомагає створити до-
машні умови й уникнути стресів.
Ця умова цілком забезпечується у

ЗАХИСТ ДІТЕЙ — ЦЕ ЗАХИСТ ЇХНЬОГО ЗДОРОВ’Я
В Одесі пройшла прес-конференція, присвячена Всесвітньому дню захисту

дітей. У ній взяла участь доктор медичних наук, професор, завкафедри пропе-
девтики педіатрії, керівник Педіатричної клініки багатопрофільного центру
«Університетська клініка» ОНМедУ Олена Олександрівна Старець.

відділенні інтенсивного нагляду ново-
го зразку, яке створене в Педіатричній
клініці. А з 1 лютого 2017 р. тут почав
роботу блок інтенсивного нагляду на
шість ліжок для надання допомоги
дітям будь-якого віку з невідкладни-
ми (але не екстреними) станами, що
потребують постійного моніторингу
дихання або серцевої діяльності, про-
ведення киснетерапії, регідратаційної
терапії великого обсягу та ін.

Це стало можливим завдяки допо-
мозі керівництва ОНМедУ в осна-
щенні відділення новітнім обладнан-
ням. Ми почали впроваджувати за-
рубіжні протоколи лікування. Тради-
ційно у нас лікуються діти з При-
морського та Київського районів Оде-
си, проте ми приймаємо пацієнтів з
інших районів не тільки Одеси, а й
усієї області. Причому пацієнти мо-
жуть звернутися до приймального
покою 24 години на добу, без вихід-
них і святкових днів.

Настало літо, а ця пора року по-
в’язана з виникненням тих або інших
ситуацій у дітей, коли потрібна кон-
сультація спеціаліста. Отож клініка
надаватиме необхідну допомогу ді-
тям і їх батькам.

Н. СЕРГІЄНКО
На фото: професор О. О. Старець.

На травневому засіданні з допо-
віддю «Про присудження звання візи-
туючого професора ОНМедУ Філіппу
Шерперелю (Франція)» виступив рек-
тор ОНМедУ, академік НАМН Украї-
ни професор В. М. Запорожан.

Філіпп Шерперель — заслужений
професор анестезіології медичного
факультету Університету м. Лілль
(Франція) та медичний омбудсмен у
Регіональному шпитальному центрі
Лілльського університету.

У 1990–2000 рр. професор Ф. Шер-
перель був членом Сенату Європейсь-
кої академії (Е. А. А.) та її Виконавчо-
го комітету, відповідальним за освіту.

У 1998–2001 рр. був віце-президен-
том, а у 2002–2004 рр. — президентом
Конфедерації європейських націо-
нальних товариств анестезіологів
(CENSA). У 2004 р. став президентом
Всесвітнього конгресу анестезіологів
та реаніматологів, а з 2005 р. — го-
ловою Комітету з питань європейсь-
кої освіти в анестезіології.

На засіданні Вченої ради професор
Шерперель прочитав лекцію “Pain in

Art”, у якій висвітлювалися питання
медицини та філософії у поєднанні з
творами мистецтва.

Далі професор О. О. Тарабрін до-
повів про результати трьох років робо-
ти Школи європейської освіти з ане-
стезіології. Двадцять лікарів після
закінчення навчання отримали перші
дипломи європейської освіти.

З інформацією про готовність фа-
культетів до державної атестації ви-
пускників виступила декан МФ-2
В. В. Годован.

Аналізу ефективності роботи аспі-
рантів першого року навчання за но-
вою освітньо-науковою програмою
присвятив свою доповідь проректор з
науково-педагогічної роботи, з. д. н. т.
України, професор Ю. І. Бажора. Він
підкреслив, що у цілому перший рік
роботи за новими стандартами підго-
товки був удалим. А ще дуже ба-
жано, аби молоді науковці не тіль-
ки відмінно опановували свою спе-
ціальність, але й поповнювали свій
гуманітарний «багаж». Зналися б
на літературі ,  музиці ,  живопису ,

ПРО НАГАЛЬНІ СПРАВИ

удосконалювали іноземні мови —
усе те, що повинен знати освічений
учений.

Учена рада постановила вважати
задовільною роботу відділу аспіран-
тури, а також кафедр, із введення в
дію заходів з освоєння аспірантами
першого року програми чотириріч-
ного навчання. Завідувачам кафедр
— забезпечити  якісне виконання
планів роботи аспірантами, здійсню-
вати його методичне наповнення, за-
безпечити конкурсний відбір канди-
датів в аспірантуру та клінордина-
туру у 2017 р.

На фото: отримання почесного
звання професором Ф. Шерперелем.

Вчена рада 

18 червня — День медичного працівника 

ЗІ СВЯТОМ, КОЛЕГИ!
Життя кожної людини починається зі спілкування з лікарями. У всі

періоди зростання нас супроводжує турбота лікаря, медичної сестри.
Лікар — не просто фахівець, який знає, чим і як лікувати. Це порадник і
друг. Справжній лікар — великий авторитет у суспільстві! Його підтрим-
ка і допомога неоціненні саме в найтяжчі хвилини боротьби за здо-
ров’я і життя людей.

Години за операційним столом, безсонні чергування в стаціонарі,
постійні думки про пацієнтів, часто відсутність вихідних і святкових
днів — це про тих, хто на першому курсі дав клятву Гіппократа.

Нині військові медики рятують життя захисників нашої Вітчизни в
зоні АТО і самі є героями.

Бути лікарем — великий дар, тому що брати на себе відповідальність
за життя іншої людини — під силу далеко не кожному.

Учені ОНМедУ передають знання і досвід майбутньому поколінню
медиків, але насамперед вони — високопрофесійні лікарі, які ко-
ристуються великим авторитетом в Одесі, відомі світовій науковій
спільноті.

Дякую всій нашій університетській родині за високий професіо-
налізм і сумлінне ставлення до своїх обов’язків. Наказом № 505 від
14.06.2017 р. лікарі і медичний персонал Університетської клініки пре-
мійовані на честь Дня медичного працівника.

Зі святом вас, колеги!
Ваш Валерій ЗАПОРОЖАН

ГОДИННИК
ВІД ПРЕМ’ЄРА

Нещодавно проректор з науково-
педагогічної роботи професор Ю. І. Ба-
жора повернувся зі столиці з нагоро-
дою. Йому був вручений іменний го-
динник з дарчим написом: «Від Прем’єр-
міністра України В. Гройсмана».

Юрій Іванович працює в нашому
університеті з 1971 року. Він — актив-
ний провідник реформ вищої медичної
школи, автор відомих в Україні та за
її межами монографій, підручників і
навчальних посібників, один з яких
— «Медична біологія» — відзначено
Державною премією України. Одним
із перших в Україні він впровадив у
систему медичного навчання такі су-
часні дисципліни, як клінічна імуно-
логія, клінічна генетика. За плідну ді-
яльність професор Ю. І. Бажора удо-
стоєний звання заслуженого діяча
науки і техніки України, нагородже-
ний грамотою Президента України.

Старець
Олена Олександрівна
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16 червня 2017 р. виповнилося
60 років Ірині Миколаївні Федчук —
доценту кафедри пропедевтики педіат-
рії, незмінному протягом 26 років спів-
робітнику нашої кафедри.

Її життєвий і науковий шлях тісно
пов’язаний з Одеським медичним уні-
верситетом. Студентка, інтерн, дитя-
чий лікар, асистент, доцент...

У 1980 р. Ірина Миколаївна ус-
пішно закінчила Одеський медичний
інститут, у 1980–1981 рр. проходила
інтернатуру, а потім працювала
лікарем-педіатром у дитячому груд-
ному відділенні МКЛ, згодом почала
завідувати цим відділенням, а з 1991 р.
Ірина Миколаївна — асистент кафед-
ри педіатрії медінституту, працює
над кандидатською. Після захисту
кандидатської дисертації у 2001 р. об-
рана на посаду доцента кафедри
пропедевтики педіатрії.

І. М. Федчук веде активну науко-
во-педагогічну діяльність. У 2005–
2015 рр. завідувала навчальною ро-
ботою кафедри. Працювала секрета-
рем циклової методичної комісії з пе-
діатричних дисциплін. У 2002–2004 рр.
була заступником декана міжнарод-
ного факультету. Протягом 15 років

6–7 квітня 2017 року в Одесі відбу-
лася дев’ята щорічна Науково-прак-
тична конференція з міжнародною
участю «Нові медичні технології в пе-
діатрії та сімейній медицині», присвя-
чена пам’яті академіка Б. Я. Рєзника
та 100-річчю Одеської асоціації лікарів-
педіатрів і неонатологів.

Конференція організована кафед-
рою педіатрії № 1 Одеського націо-
нального медичного університету,
яку очолює член-кореспондент НАМН
України, професор М. Л. Аряєв,
спільно з Департаментом охорони
здоров’я Одеської обласної державної
адміністрації та Департаментом охо-
рони здоров’я Одеської міської ради.
У роботі взяли участь кафедри педі-
атрії № 2, педіатрії № 3, пропедевти-
ки педіатрії та дитячих інфекційних
хвороб Одеського національного ме-
дичного університету.

На адресу конференції надійшло
щире вітання від члена оргкомітету
конференції, голови Української асо-
ціації педіатрів, начальника відділу
освіти та науки Департаменту кадро-
вого менеджменту, освіти та науки
МОЗ України, завідувача кафедри
педіатрії № 2 і медичної генетики На-
ціонального медичного університету
ім. О. О. Богомольця, члена-кореспон-
дента НАМН України, з. д. н. т. Ук-
раїни, професора О. П. Волосовця.

Основною науковою ідеєю конфе-
ренції було обговорення та пошук ви-
рішення найбільш значущих проблем
медичної допомоги дітям. Чотири пле-
нарних засідання присвячені акту-
альним питанням неонатології, педі-
атрії та сімейної медицини, оптимі-
зації первинної педіатричної допомо-
ги, стандартизації педіатричної ме-

працювала у приймальній комісії
ОНМедУ, у 2009–2011 рр. виконува-
ла обов’язки заступника відповідаль-
ного секретаря приймальної комісії
ОНМедУ. Брала активну участь у
виконанні науково-дослідної роботи
кафедри, є автором 87 наукових та

З ЮВІЛЕЄМ, ІРИНО МИКОЛАЇВНО!

дичної допомоги, раціональній анти-
біотикотерапії  та фармакотерапії
дітей і новонароджених з позиції до-
казової медицини. 23 професори з
дванадцяти закладів вищої медичної
освіти МОЗ України (Національний
медичний університет ім. О. О. Бого-
мольця, Національна медична акаде-
мія післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика, Одеський національний ме-
дичний університет, Вінницький на-
ціональний медичний університет
ім. М. І. Пирогова, Буковинський
державний медичний університет, За-
порізький державний медичний уні-
верситет, Харківська медична акаде-
мія післядипломної освіти, Дніпровсь-
ка медична академія та ін.), вчені з
Науково-дослідного інституту педі-
атрії, акушерства і гінекології НАМН
України, Інституту охорони здоров’я
дітей та підлітків НАМНУ, Держав-
ного науково-дослідного центру з
проблем гігієни харчування МОЗ Ук-
раїни, Національної дитячої спеціа-
лізованої лікарні «ОХМАТДИТ»
(Київ), Кишинівського державного
університету медицини та фармацев-
тики ім. Ніколає Тестеміцану (Молдо-
ва) представили 114 доповідей, в яких
обговорювалися нові підходи до ве-
дення гострих і хронічних інфекцій
дихальної і сечової систем, патології
шлунково-кишкового тракту, імун-
ної та ендокринної систем, спадкових
захворювань, сучасні досягнення в
діагностиці та лікуванні орфанних
хвороб.

З програмною доповіддю «До 100-
річчя Одеської асоціації лікарів-педі-
атрів та неонатологів» виступив го-
лова асоціації, член-кореспондент
НАМН України, професор М. Л.

Аряєв. Він висвітлив історію створен-
ня Одеської асоціації лікарів-педі-
атрів та неонатологів, яка почала
своє життя з 1917 року, коли був зат-
верджений Статут Товариства дитя-
чих лікарів при Імператорському Но-
воросійському університеті (голова —
завідувач кафедри дитячих хвороб,
професор С. К. Гогітідзе). У 1920 р.
його перейменовано в Товариство
дитячих лікарів при Одеському ме-
дичному інституті, з 1932 р. стало пе-
діатричною секцією Одеського єдино-
го наукового медичного товариства,
у повоєнні роки — самостійним
Одеським обласним науковим това-
риством дитячих лікарів і філією Все-
союзного наукового товариства, а з
1991 р. — відділенням Українського
наукового товариства, яке було пере-
творено в Одеську асоціацію лікарів-
педіатрів та неонатологів, якою є і
сьогодні. Головами професійних об’єд-
нань дитячих лікарів Одеського регі-
ону послідовно були професори С. К.
Гогітідзе (1917–1922), І. Я. Винокуров
(1922–1928), А. І. Скроцький (1928–
1957), Г. С. Леві (1957–1959),
В. П. Чернюк (1959–1969), В. І. Зуза-
нова (1969–1972), Т. М. Якименко
(1972–1976), Б. Я. Рєзник (1976–1997),
М. Л. Аряєв (з 1997 і досі).

У рамках конференції проведено
круглий стіл «Дискусійні проблеми
педіатричної практики», де молоді
вчені багатьох медичних універси-
тетів, медичних академій України та
Молдови мали можливість доповісти
результати своїх наукових робіт. Уні-
кальний за своїм змістом відбувся са-
телітний симпозіум опорної кафедри з
питань викладання педіатрії англійсь-
кою мовою, біоетики та біобезпеки.

навчально-методичних праць, серед
яких — 8 навчально-методичних по-
сібників для студентів II та III курсів
медичного факультету.

Ірина Миколаївна користується
заслуженим авторитетом і повагою у
співробітників кафедри та Універси-
тетської педіатричної клініки, а також
у студентів.

Активна в усьому, невтомна тру-
дівниця, чудова людина, висококва-
ліфікований лікар і педагог, оптиміст
по життю — вона також любляча та
дбайлива дружина, мати і бабуся. З
народженням онуків у Ірини Мико-
лаївни відкрилося друге дихання,
вона помолодшала і зараз у неї дос-
татньо енергії та сил для роботи.

Дорога Ірино Миколаївно! Щиро
поздоровляємо Вас із ювілеєм і від
усього серця бажаємо доброго здоро-
в’я, щастя, удачі, втілення у життя
творчих ідей та планів, нев’янучої
молодості та краси!

Нехай Ваш життєвий досвід стане
прикладом для студентів і молодих
лікарів.

З повагою та любов’ю —
колектив кафедри.

СВЯТО ПЕДІАТРІЇ В ОДЕСІ
У роботі конференції взяли участь

більш 600 провідних вчених, практи-
куючих лікарів-педіатрів, неона-
тологів і сімейних лікарів з усіх регі-
онів України, фахівці з Молдови. Роз-
глянувши найактуальніші питання
сучасної педіатричної науки, практи-
ки та освіти, учасники конференції
констатували, що якісне забезпечен-
ня первинною медико-санітарною до-
помогою дітей є основою формування
здоров’я наступних поколінь, а систе-
ма первинною педіатричної допомоги
в Україні знаходиться у стадії рефор-
мування та потребує подальшого
розвитку й вдосконалення. Прийнята
резолюція визнала за необхідне впро-
вадження нових медичних технологій
в педіатричну науку, практику та
освіту, рекомендувала перегляд чин-
них та створення нових національ-
них клінічних настанов, уніфікованих
та локальних протоколів з основних
захворювань у дітей із залученням
провідних вітчизняних і закордонних
спеціалістів, підтримала проведення у
межах конференції сателітного симпо-
зіуму молодих вчених з акцентом на
використання методів доказової ме-
дицини і дотримання біоетичних норм
при виконанні наукових досліджень.

Ю. Г. ЦИУНЧИК,
доцент кафедри педіатрії № 1

ОНМедУ
На фото:
* Доц. Ю. Г. Циунчик, доц. Л. Є.

Капліна, доц. А. А. Старикова.
* Чл.-кор. НАМН України, профе-

сор М. Л. Аряєв.
* Проф. О. Є. Абатуров, з.д.н.т.,

проф. О. В. Зубаренко, проф. Т. П. Бо-
рисова, проф. С. М. Пухлік.

НА ЧЕСТЬ
ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
1 червня 2017 року, на честь свят-

кування Дня захисту дітей, колектив
кафедри фізичної реабілітації, спор-
тивної медицини, фізичного вихован-
ня та валеології разом із студентами
ОНМедУ відвідав Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей Одесь-
кої міської ради.

Вже 18 років завідувачка кафедри,
професор Ольга Геннадіївна Юш-
ковська є добрим другом та помічни-
ком центру, з року в рік організову-
ючи сповнені радощів свята для дітей,
Днів Здоров’я, заохочуючи різні ор-
ганізації допомагати центру.

Цього року участь у святкуванні
Дня захисту дітей взяли і студенти
ОНМедУ. Профком студентів та сту-
дентська рада організували дітям по-
дарунки, допомогли в проведенні ве-
селих конкурсів, естафет.

Вихованці центру, від самих ма-
леньких до найстарших, зустріли го-
стей цікавою концертною програмою,
показали свої таланти та радісно
привітали свято першого літнього
дня.

Наш. корр.


