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студентів (2000), «ВИЧ-ин-
фекция и СПИД» (2003), «Ге-
нетика пухлин жіночих репро-
дуктивних органів» (2004), «Біо-
етика» (2005), «Акушерство i
гінекологія» — підручник для
інтернів і лікарів (2005); атла-
си «Гінекологічна патологія»
(2002) та «Акушерська патоло-
гія» (2005), «Медична генети-
ка» (2005), «Оперативна гіне-
кологія» (2007) та ін.

Головним завданням, яке
ректор розв’язує всі ці роки, є
реформування вищої медичної
освіти. За час його роботи в
університеті були створені дві
власні клініки, 10 лікувально-
діагностичних центрів, два на-
уково-дослідні інститути, ви-
давничо-поліграфічний комп-
лекс. В університеті видають-
ся чотири наукові журнали,
ліцензовані ВАК України, дві
газети; за останні роки видано
понад 100 найменувань на-
вчально-медичної літератури
загальним накладом більше
120 тисяч екземплярів.

Відкриті чотири нові спе-
ціальності. Сьогодні універси-
тет готує фахівців з усіх ос-

новних існуючих спеціальнос-
тей: лікувальна справа, педі-
атрія, стоматологія, медико-
профілактична справа, фар-
мація. Навчання проводиться
українською, російською, анг-
лійською мовами. У навчаль-
ний процес упроваджуються
сучасні комп’ютерні та інфор-
маційні технології, дистанційні
методи. Споруджується новий
будинок університетської біб-
ліотеки.

Протягом 2004–2006 років
В. М. Запорожан веде на те-
лебаченні телецикл «Медич-
ний меридіан», є депутатом
міської Ради народних депу-
татів.

Професорсько-викладаць-
кий колектив і студенти Одесь-
кого державного медичного уні-
верситету поздоровляють сво-
го ректора з ювілеєм і бажа-
ють міцного здоров’я, вислов-
люють впевненість, що гли-
бокі знання, талант ученого і
майстерність педагога завжди
служитимуть найсвятішому і
найціннішому на Землі — збе-
реженню життя і здоров’я лю-
дей.

З ювілеєм Валерія Микола-
йовича Запорожана привітали:

В. Ф. Янукович — Прем’єр-
міністр України,

О. О. Мороз — Голова Вер-
ховної Ради України,

Б. Є. Патон — Президент
НАН України,

О. Ф. Возіанов — Президент
АМН України,

І. І. Абабій — Міністр охо-
рони здоров’я Республіки Мол-
дова,

В. Ф. Мачулін — Голова ВАК
України,

керівники Одеської області
і міста Одеси, народні депута-
ти України та багато інших.

За значний особистий вне-
сок у розвиток медичної науки,
охорони здоров’я, медичної ос-
віти В. М. Запорожан нагород-
жений Почесною грамотою Вер-
ховної Ради України (Постано-
ва ВР № 226 від 03.03.2007 р.),
Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (Постанова
Кабінету Міністрів України,
Прот. № 7 від 21.02.2007 р.) та
іншими почесними нагородами.
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Вельмишановні читачі!
Номер журналу, який ви

тримаєте, — ювілейний, 100-й
з дня заснування видання. За-
початкований у 1926 році,
«Одеський медичний журнал»
виходив протягом кількох на-
ступних років і набув неабия-
кого авторитету в наукових ко-
лах. Та на початку нелегких
тридцятих років його випуск
було припинено.

Поновлювався випуск жур-
налу теж у нелегкий час — на-
прикінці 1997 року, коли краї-
на зазнавала економічного
спаду, скорочувалися держав-
ні витрати на медицину, зокре-
ма на науку, зменшувалася
кількість наукових видань та

їхні тиражі. Саме з метою про-
тистояти руйнівним тенденці-
ям, покращити стан у галузі
медичної наукової та практич-
ної інформації й було поновле-
но випуск журналу.

Цієї мети ми значною мірою
досягли. Оновлений журнал
став авторитетним джерелом
інформації для медиків — на-
уковців і практиків. Майже за
десять років із дня поновлен-
ня випуску на сторінках журна-
лу надруковано зо дві тисячі
наукових статей і повідом-
лень. Для багатьох сотень ав-
торів «Одеський медичний
журнал» став добрим другом і
помічником, з ним співпрацю-
ють видатні вчені не лише Ук-

раїни, а й багатьох інших країн.
Ми пишаємося тим, що наш
журнал увійшов до переліку
видань, у яких можуть публі-
куватися основні результати
дисертаційних робіт з медици-
ни і біології, тож він відіграє
значну роль у підготовці науко-
вих кадрів нашої країни.

Користуючись нагодою, ми
вітаємо всіх співпрацівників,
авторів і друзів журналу з по-
доланням знаменного рубежу і
висловлюємо надію, що й на-
далі наше видання буде впев-
нено працювати на користь
вітчизняній науці.
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100-й НОМЕР
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