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Є У КОГО НАВЧАТИСЬ МУЖНОСТІ
Слово «волонтер» порівняно недавно з’явилось у лексиці українців, і
пов’язано це було, як не прикро, з
війною. У широкому сенсі слова, волонтер — це людина, яка добровільно,
на безоплатній основі займається суспільно-корисною діяльністю. Волонтерський рух був започаткований в
Європі ще у 20-х роках XX сторіччя і
швидко розповсюдився багатьма країнами світу, охопивши різні галузі.
На початку двохтисячних, за ініціативою ректора ОНМедУ академіка В. М. Запорожана, і в нашому університеті розпочався цей рух — були
створені студентські волонтерські загони «Милосердя» і «Майбутнє», які
допомагають літнім людям, хворим,
самотнім, що залишилися без опіки
рідних, а також допомагають дітям,
які перебувають у міських притулках.
Усе це сприяє й професійній підготовці
майбутнього лікаря, адже університет
не тільки має дати студенту певну
суму знань, але й повинен сформувати його як особистість — милосердну,
здатну співчувати, готову прийти на
допомогу хворій людині.
Волонтерський рух торкнувся не
тільки студентів університету. За час
проведення АТО жоден професор,
діючий хірург не відмовилися від поїздки у польові шпиталі. Їхали, оперували майже під обстрілами. Кілька
сотень складних операцій на рахунку наших хірургів. Якось я спитала у
професора кафедри хірургії № 1 Олександра Івановича Ткаченка, який,
до речі, нагороджений медаллю за

свою роботу у Першому добровільному мобільному шпиталі, чого він розповідає про це тільки після повернення. На що Олександр Іванович відповів: «Пішов під час відпустки.
Мало чого може статися на війні. Я
не хотів, щоб у університета були проблеми...».
Олександр Іванович за власним
бажанням, під час відпустки, поїхав
працювати у Попасне, прямо на
лінію вогню.
Директор цього шпиталю Геннадій Друзенко так розповідає про
його роботу: «Він у себе в Одесі почув про наш шпиталь, записався і
приїхав до нас. Жив у підвалах разом із нами, де навіть холодна вода за
розкладом. Місцеві мешканці і поранені прозвали його «білим янголом»,
тому що і в обласній лікарні не завжди потрапиш на прийом до професора. Це не тільки лікування, це зміна
ставлення людей, тому що вони бачать, що Україна не забула про них
і не кинула напризволяще».
Я не лікар, але розумію, яку силу
духу треба мати хірургу, оперуючи
24 години на добу та ще в умовах, далеких від звичайних, постійно перебуваючи в стресовій ситуації, плюс кожен день бачити кров, рани, смерть...
У Юлії Друніної є такі рядки: «Кто
говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне...».
Завідувач кафедри загальної хірургії та військової медицини професор Михайло Арсенійович Каштальян, який має неабиякий досвід робо-

ти в бойових умовах, каже: «Страх
— фізіологічне почуття. Не пам’ятаю,
щоб я колись боявся. Небезпека є завжди, але коли робиш свою роботу, ти
її робиш, і все».
Університет по праву пишається
своїми високоморальними, гідними
фахівцями. Нашим студентам є у кого
навчатися не тільки професії, а й мужності, патріотизму і благородству.
До речі, зараз, за ініциативою професора О. І. Ткаченка, Студентська
рада університету розпочала акцію зі
збору коштів для придбання для Попаснянського шпиталю ліків та засобів медичного призначення.
Не раз спільно з професорами університету виїжджав до зони АТО і
ректор Валерій Миколайович Запорожан, де він на практиці перевірив,
фахівці якого профілю і якої кваліфікації потрібні в умовах бойових дій.
Ефективність та доцільність волонтерського руху доведені існуванням
його в усіх країнах світу майже століття. Більше 100 млн людей займається в Європі цією благородною справою. Останніми роками й в Україні
накопичено достатньо позитивного
досвіду. Волонтерство вже стало частиною культури і світогляду українців, що підтверджує формування в
нашій країні громадянського суспільства.
Г. І. ХАНДРІКОВА,
помічник ректора
На фото:
• О. І. Ткаченко;
• Під час операції.

ВІТАЄМО
З ДЕРЖАВНИМИ
НАГОРОДАМИ!
Указом Президента України
№ 427/2016 від 1 жовтня 2016 р. «Про
відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня працівників освіти» за значний особистий внесок у
розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну
діяльність та високий професіоналізм
присвоєні звання:
— «Заслужений діяч науки і техніки України» — доктору медичних
наук, професору, зав. кафедри внутрішньої медицини № 3 ОНМедУ ПОЛЯКОВУ Анатолію Євгеновичу;
— «Заслужений працівник освіти
України» — доктору медичних наук,
професору кафедри симуляційної медицини ОНМедУ ПОПОВУ Олександру
Георгійовичу.
***
Указом № 440/2016 від 11 жовтня
2016 р. Президент України Петро Порошенко присудив Державні премії в
галузі науки і техніки за 2015 рік вченим, у тому числі й одеським.
Серед нагороджених за низку
праць з хірургії у складі авторського
колективу за цикл наукових праць
«Мініінвазивні хірургічні втручання
при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози»
— доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії
та військової медицини ОНМедУ Михайло Арсенійович Каштальян.
Вітаємо нагороджених і бажаємо
їм творчого натхнення.

ВІТАЄМО З ОБРАННЯМ!
5–7 жовтня 2016 р. у Харкові відбувся Національний конгрес патофізіологів України, на якому професора Одеського національного медичного університету Р. С. Вастьянова
було обрано головним вченим секретарем Українського наукового товариства патофізіологів.

СТОРІНКИ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ
МАНДРІВКА
У СВІТ РОМАНТИКИ
Нещодавно більш ніж 50 студентам пощастило
здійснити подорож до Львова.
Мешканці півдня України, зокрема Одеси, звикли до нашого гомінкого, веселого, дещо «ексцентричного» міста. Львів — то зовсім інший простір,
який нас справді причарував. Маленькі вулочки,
над якими витають запахи справжньої львівської
кави та шоколаду, вражаючі пам’ятки архітектури епохи Ренесансу, бароко, класицизму... За три
дні студенти ОНМедУ побували на екскурсіях, та
й самостійно прогулювалися містом.
Зупинилися ми в готелі, який теж був пам’яткою
старовинної архітектури. Саме це й надало поштовх до ознайомлення з вуличками, музеями, пам’ятниками, яких там — на кожному кроці, і кожний зберігається для нащадків.
Студенти на власному досвіді переконалися:
якби вони не здійснили цю подорож, то багато б
втратили. Попри похмуру дощову погоду, кожний

день у Львові був цікавим, чарівним та пізнавальним!

«ВЕЧІР АЛЬТЕРНАТИВИ»
Похмурі осінні дні несуть із собою не тільки опале листя, сіре небо і як результат — депресії. Проте
такі дні мають і свій сенс, коли пригадуєш весну,
літо, і тебе огортають теплі почуття, які тільки можуть прийти у молодому віці.

Саме такими емоціями була наповнена атмосфера арт-клубу «Вихід», де 6 жовтня за підтримки
Студради ОНМедУ пройшов Другий щорічний
«Вечір Альтернативи».
Повна зала, приглушене світло, пара ведучих,
виконавці на сцені — і десятки очей, що пильно
спостерігають за кожним рухом та словом тих, хто
виступає. Звучали вірші, музика та пісні під гитару українською, російською, англійською мовами.
Найтворчіші особистості університету та поціновувачі їх талантів зібралися однією великою компанією, аби поділитися одне з одним своїми щирими
емоціями.
І це вдалося на славу!
Від імені організатора вечора — Студради —
висловлюємо вдячність усім учасникам і глядачам
цього заходу. Сподіваємося на такі ж цікаві зустрічі
і в майбутньому.
Ігор АНДРІАНОВ,
студент 4-го курсу МФ № 2,
голова комісії Студради
з інформаційної роботи
На фото: на «Вечорі Альтернативи».

VIVA ANATOMIA!

«СПОРТИВНИЙ ШПИТАЛЬ-2016»
1-2 жовтня у спортивно-оздоровчому таборі «Медик» пройшли військово-патріотичні змагання
«Спортивний шпиталь», в якому взяли участь команди ОНМедУ. Студенти відпрацювали навички надання першої медичної допомоги в екстремальних умовах та дії в згуртованій команді.

УСПІХІВ ВАМ, МОЛОДІ НАУКОВЦІ!

.

Кафедра анатомії людини є однією з найстаріших у нашому університеті. Це те місце, де шанують традиції. Викладачі та співробітники кафедри
гідно продовжують багаторічний шлях, який був
закладений видатними вченими — М. О. Батуєвим, М. К. Лисьонковим, М. С. Кондратьєвим та
ін.
30 вересня 2016 року на кафедрі анатомії людини відбулося урочисте засідання Одеського обласного осередку товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України, в якому
взяли участь викладачі та молоді вчені з кафедр
гістології, цитології та ембріології, патологічної фізіології, патологічної анатомії, філософії, соціальної
медицини, а також проректор з виховної роботи
К. О. Талалаєв. Цей захід вже встиг стати традиційним — минулого року кафедра святкувала
115-річний ювілей.
Зі вступним словом виступила завідувач кафедри анатомії людини д. мед. н., професор О. Л. Холодкова, зазначивши активну наукову, суспільну
діяльність та перспективи розвитку кафедри. Були
заслухані доповіді співробітників кафедри та запрошених гостей. Вони розповіли про одеський період
діяльності видатного вченого М. І. Пирогова; доповіли про основні напрямки роботи науководослідної лабораторії, кафедри, досягнення та ви-

знання на форумах молодих науковців України.
Аспіранти звітували про стан виконання дисертаційних робот та отримані результати експериментальних досліджень.
Професор кафедри симуляційної медицини О. Г.
Попов запропонував звернутися до керівництва
університету з клопотанням про відновлення пам’ятника М. І. Пирогову на території медичного
мітечка. В 80 роки ХХ ст. пам’ятник видатному вченому був створений на благодійні внески викладачів і студентів університету. Ідея була жваво підтримана.
Така подія має стати значущим кроком у вихованні сучасного покоління молодих лікарів, підтримає традиції шанобливого ставлення до видатних
попередників.
Підсумувавши успішно проведений захід, професор О. Л. Холодкова закликала до закріплення
традиції його щорічного проведення, оскільки
спілкування у неформальній урочистій атмосфері
сприяє зміцненню взаємовідносин між колегами
співдружніх кафедр, має пізнавальне та виховне
значення.
О. Л. ХОЛОДКОВА,
д. мед. н., професор, зав. кафедри анатомії людини
Н. В. МЕЩЕРЯКОВА,
асистент кафедри анатомії людини

27 вересня у конференц-залі кафедри фізичної
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології пройшло перше в цьому навчальному році засідання Ради СНТ та ТМВ. На засіданні
були присутні старости 41 наукового гуртка.
Було проведено узагальнення інформації, отриманої від кафедр, про діяльність СНТ, затверджені
плани роботи студентських наукових гуртків на поточний рік. Також пройшов науково-практичний семінар
для студентів і молодих вчених на тему: «Біоінформатика. Біологія, виражена в інформаційних технологіях», який провів магістрант кафедри загальної
практики і медичної реабілітації Д. В. Казанжи.
Сподіваємося на результативну роботу молодих
науковців та бажаємо їм успіхів!
В. ІЩЕНКО,
студент 6 курсу МФ № 2

ЗВІТИ І ВИБОРИ У СТОМАТОЛОГІВ
Відбулась звітно-виборна конференція студентів
стоматологічного факультету. На порядку денному
три питання: звіт голови студради стоматологічного
факультету за 2015/2016 навчальний рік; вибори нового голови студради; затвердження нового складу
студради на 2016/2017 навчальний рік.
Шляхом таємного голосування головою студентського самоуправління у стоматологів була обрана
Юлія Гулько. Також були обрані голови комісій студради. Отож, вітаємо активістів громадського життя, бажаємо їм наснаги, цікавих ідей та завзяття в роботі.

СТВОРЕНО ПЕРШИЙ МЕДИЧНИЙ
ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКАНАЛ
Голова Федерації роботодавців охорони здоров’я
України В. Загородній інформує колег про створення Першого професійного медичного інтернет-телеканалу 103. tv, на який можна безкоштовно підписатись за посиланням: адреса в Youtube — https://
www.youtube.com/c/103tvChannel

П’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ПРО ПЕНСІЇ
ÄËß ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â
Невблаганний час не дає й хвилини зупинитися, замислитися над питаннями, які є дуже важливими для кожного з нас. А літа минають так швидко —
для деяких вже й пенсійний вік на порозі. Тому редакція прийняла рішення передрукувати важливий як для цієї категорії співробітників матеріал з газети
«На пенсії».
Представники деяких професій мають право виходити на пенсію раніше загальновстановленого в країні
віку. До цієї категорії належать і медичні працівники.
Нещодавно пенсійне забезпечення
цієї категорії зазнало серйозних змін.
У тому числі, для виходу на пенсію за
вислугою років був встановлений вік
виходу на пенсію (однаковий як для
чоловіків, так і для жінок), та змінилися вимоги до наявності спеціального стажу роботи. Про це вже знають ті,
хто буде виходити на пенсію. Але виникають й інші питання, на які ми постараємося надати вичерпні відповіді.
1. Як підтвердити спеціальний
стаж?
Основним документом, який підтверджує спеціальний стаж, як до
1 січня 2004 р., так і після нього, є
трудова книжка. Якщо із записів трудової книжки неможливо зробити
відповідний висновок, потрібно додатково надати уточнюючу довідку
з місця роботи.
У разі якщо установи, організації
або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій теріторії
України або в районах проведення
Редактор випуску О. В. Людвік
Відповідальні секретарі
А. В. Попов, Р. В. Мерешко

антитерористичної операції, спеціальний стаж може бути підтверджений
даними, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
2. Хто має право на пенсію за вислугою років?
Право на пенсію за вислугою
років мають лікарі та середній медичний персонал.
Перелік посад та установ, робота
на яких дає право на пенсію за вислугою років, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
№ 909 від 4 листопада 1993 р.
При визначенні права на пенсію
за вислугою років медичних працівників Пенсійний фонд враховує також норми інших документів:
• Наказ МОЗ України № 385 від
28 жовтня 2002 р., яким затверджені
Переліки установ охорони здоров’я,
лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів із фармацевтичною освітою.
• Наказ МОЗ України № 871 від
18 грудня 2013 р., яким затверджений
Перелік установ охорони здоров’я
Збройних Сил України.

У той же час молодші медсестри
(санітарки) не мають права на пенсію
за вислугою років, але можуть претендувати на пільгову пенсію (за
Списками № 1 та № 2), якщо вони
безпосередньо обслуговували хворих
у туберкульозних та інфекційних установах або в рентгенівських відділеннях (кабінетах).
Разом з тим, не всі лікарі та середній медперсонал мають право на
пільгову пенсію, а тільки ті, хто є зайнятим протягом повного робочого
дня в особливо шкідливих або шкідливих умовах.
Треба знати: робота за спеціальністю у закладах, установах та на посадах, які передбачені відповідними
Переліками, дає право на пенсію за
вислугою років незалежно від форми
власності або відомчої належності закладів та установ.
3. Чи зараховується до стажу час
навчання в медичному училищі або
інституті?
Ст. 56 Закону «Про пенсійне забезпечення» встановлено, що до загального стажу роботи зараховується час
навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, на курсах підготовки кадрів,
підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі
та клінічній ординатурі.
У той же час зарахування періоду
навчання в навчальних закладах до

спеціального стажу чинним законодавством не передбачене.
4. Чи передбачене пільгове обчислення спеціального стажу?
До стажу у подвійному розмірі зараховується робота у таких закладах
(відділеннях):
• лепрозорних та протичумних, а
також пов’язаних з лікуванням осіб,
які уражені вірусом імунодефіциту
людини, або хворих на СПІД;
• інших інфекційних закладах (відділеннях);
• патологоанатомічних та реанімаційних;
• психіатричних.
При цьому до страхового стажу, з
врахуванням якого визначається
розмір пенсії, вказана робота зараховується у подвійному розмірі тільки
по 31 грудня 2003 р., оскільки трудовий стаж після 1 січня 2004 р. вираховується календарно.
5. Чи можуть працівники охорони
здоров’я, які вийшли на дострокову
пенсію, продовжувати працювати на
своїй посаді?
Пенсії за вислугою років призначаються після звільнення з роботи, яка
дає право на таку пенсію. Таким чином, в період отримання пенсії за вислугою років працювати можна тільки на посадах та в установах, які не
передбачені відповідними Переліками
(див. Питання 2).
А ось при визначенні пенсії за віком на пільгових умовах (за Списками № 1 та № 2) не має значення, на
якій посаді працює пенсіонер. Тобто
отримуючи пенсію за шкідливістю,
можна продовжувати працювати на
старому місці роботи.
За матеріалами газети «На пенсії»
№ 39, 27 вересня – 3 жовтня 2016 р.
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