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что позволило повысить не толь-
ко уровень медицинской помо-
щи населению, но и учебного
процесса.

В течение последних не-
скольких лет Одесская област-
ная клиническая больница бы-
ла оснащена самым современ-
ным оборудованием для ис-
следования сердечно-сосудис-
той системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, бронхолегочной
системы. Таким образом, зна-
чительно улучшился лечебно-
диагностический процесс, улуч-
шилась подготовка студентов и
практикующих врачей.

Традиционно в Областной
клинической больнице базиру-
ется кафедра факультетской

терапии, реорганизованная в
2007 г. в кафедру внутренней
медицины № 1 с курсом сердеч-
но-сосудистой патологии, на ко-
торой обучаются студенты IV
курса. С 2007 г. на базе област-
ной клинической больницы так-
же обучаются студенты VI кур-
са кафедры внутренней меди-
цины № 3 с курсом сестринс-
кого дела, что позволяет повы-
сить качество подготовки вы-
пускников. Последнее являет-
ся необходимым условием при
переходе к обучению по Болон-
ской системе. Наметившаяся
перспектива позволяет с опти-
мизмом смотреть на будущее
высшего медицинского образо-
вания в Одессе.
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До 1958 р. кафедра рентге-
нології знаходилася на базі 2-ї
МКЛ, а з 1958 р. — на базі Об-
ласної клінічної лікарні, яка по-
тім стала МКЛ № 11. У вересні
цього року відзначатиметься
50-річний ювілей кафедри. У
цей період завідував кафед-
рою д-р мед наук, проф. Є. Д.
Дубовий, заслужений діяч нау-
ки і техніки, талановитий орга-
нізатор, відомий у СРСР уче-
ний, прекрасний педагог і на-
ставник. Є. Д. Дубовим була
створена гідна наслідування
школа рентгенології на Півдні
України, яка дотепер є однією
з передових в Україні.

Роботи з телерентгенографії
виконувалися під керівництвом
зав. кафедри, проф. Є. Д. Ду-
бового лікарем Д. Є. Гінзбург-
Дубовою (телерентгенографії,

лімфогранулематозу) і спільно
з нею проф. Л. К. Коровицьким
(рентгенографія при бруцельо-
зі), І. А. Матіусом (телерентгено-
графія при генералізованому
псоріазі), А. Ш. Аграновим (те-
лерентгенотерапія гінекологіч-
ного раку). Проф. Дубовий ке-
рував роботами з рентгеногра-
фії лікарів Т. Є. Дубової-Голо-
сарської і Д. І. Хорошанської
(рентгенотерапія післяполого-
вих маститів). У співдружності
з ним виконував дослідження
з рентгенотерапії тромбофле-
біту і холециститу проф. Л. К.
Коровіцький. Дослідження у га-
лузі рентгенодіагностики хво-
роб шлунково-кишкового трак-
ту проводили асист. Я. М. Пе-
керман і Л. П. Вербицька. Лікар
К. В. Москетті спільно з Л. П.
Вербицькою вивчав діяльність

серця в різних світлових режи-
мах.

З кінця 60-х рр. XX ст. за іні-
ціативою проф. Є. Д. Дубового
колектив кафедри включився в
розробку питань застосування
радіоактивних ізотопів у комп-
лексі діагностики та лікування
захворювань. У цій роботі бра-
ли участь співробітники кафед-
ри: В. В. Демідас, Н. Д. Кадир-
Заде, С. Д. Денисюк, І. Г. Дон-
дуа, В. М. Соколов, С. Г. Анти-
пов і керівники клінік медич-
ного інституту акад. М. О. Яси-
новський, проф. С. Ф. Кальфа,
проф. Ц. О. Левіна, проф. І. А.
Дейнека, проф. К. Д. Двужиль-
на, тісні творчі контакти з ка-
федрою підтримували проф.
П. О. Пучковська (Науково-до-
слідний інститут офтальмоло-
гії і тканинної терапії ім. акад.
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В. П. Філатова) і проф. А. Ф. Ле-
щинський (Науково-дослідний
інститут курортології).

Результати багаторічних до-
сліджень із радіоізотопної діа-
гностики та терапії, виконані на
кафедрі під керівництвом проф.
Є. Д. Дубового, були викладені
в монографіях: «Радіоактивний
фосфор в лікувальній практи-
ці» (Є. Д. Дубовий, 1958), «Бе-
та-променева терапія в офталь-
мології» (Є. Д. Дубовий, С. Ф.
Кальфа, 1963), «Радіофосфор-
на діагностика в онкології» (Є. Д.
Дубовий, А. Ф. Лещинський,
1968), «Радіоактивні ізотопи в
офтальмології» (Є. Д. Дубовий,
1970), «Лімфоскенографія в он-
кологічній практиці» (Є. Д. Ду-
бовий, С. І. Корхов, Г. А. Анти-
пов, 1973), «Радіоциркулогра-
фія в клінічній практиці» (Є. Д.
Дубовий, В. М. Соколов, В. В. Ре-
шетняк, 1974), «Пухлини ока,
його придатків і орбіти» (В. М.
Соколов, 1978).

Кафедра променевої діа-
гностики, променевої терапії тіс-
но співробітничає з кафедрою
травматології і ортопедії (зав.
кафедри проф. І. Г. Герцен і
проф. В. Ф. Венгер).

Упродовж усіх 50 років спів-
робітники кафедри променевої
діагностики і променевої терапії
обслуговують кафедру травма-
тології і всі 4 травматологічних
відділення (доц. В. В. Демідас,
асист. В. М. Соколов, асист.
Н. Д. Кадир-Заде). Співробіт-
ники кафедри спільно беруть
участь у науково-дослідних ро-
ботах (докторська дисертація
В. Ф. Венгера, докторська ди-
сертація К. С. Тернового).

Нині в діагностиці патології
кістково-суглобової системи ви-
користовуються два комп’ютер-
ні томографи, які дозволяють
значно поліпшити діагностику
запальних і пухлинних захво-
рювань кісток і суглобів.

З 1987 р. і дотепер прово-
диться спільна наукова робота
з кафедрою нейрохірургії і нев-
рології (зав. кафедри проф.

А. П. Король, проф. А. С. Сон).
А от монографія, присвячена
променевій діагностиці судин
головного мозку, була написа-
на ще в 1973 р. (проф. В. М. Со-
колов і зав. відділенням нейро-
травми В. В. Решетняк).

За останні 20 років опубліко-
вано понад 30 наукових робіт,
присвячених різним розділам
патології мозку (від травматич-
них ушкоджень до судинних і
пухлинних захворювань).

Фрагменти окремих робіт
пролунали на Міжнародних фо-
румах у Парижі (2005), у м. Бе-
нідорм (Іспанія, 2007), м. Киши-
нів (Молдова, 2007). До спіль-
ної наукової розробки приєд-
налася кафедра нейрохірургії
і неврології Дніпропетровсько-
го медичного університету (зав.
кафедри проф. Н. А. Зорін).

Тісний науковий і практич-
ний зв’язок здійснюється зі
співробітниками МКЛ № 11. На
кафедру променевої діагнос-
тики і терапії надходять хворі з
«гострим» животом, з підозрою
на хронічні та гострі процеси
жовчовивідних шляхів, із гост-
рим панкреатитом, пухлинни-
ми ураженнями печінки, під-
шлункової залози, із підозрами
на метастази черевної порож-
нини та заочеревинного про-
стору.

Спільно з проф. В. В. Грубнік
і Ю. В. Грубнік готується моно-
графія, присвячена патології
підшлункової залози.

Тісний контакт кафедра про-
меневої діагностики і терапії
здійснює з ЛОР-відділенням
МКЛ № 11 (зав. онко-ЛОР канд.
мед. наук М. В. Пилип’юк).

Комп’ютерна томографія
дозволяє проводити віртуаль-
не обстеження рото- і носоглот-
ки, гортані, а КТ-ангіографія
сприяє диференціації добро-
якісних і злоякісних процесів
шиї (одержане позитивне рі-
шення на винахід).

Співробітники кафедри бе-
руть активну участь у всіх клі-
нічних розборах, що проводять-

ся в ЛОР-відділенні, відділен-
нях травматології, нейрохірур-
гії, а також травматологічних
відділеннях і відділенні гній-
ної хірургії. Науковці кафед-
ри підтримують зв’язки зі спів-
робітниками рентгенологічно-
го (зав. відділення Л. П. Свири-
дова) і поліклінічного відділень
МКЛ № 11 (лікарем-рентгено-
логом О. М. Діус), надаючи ос-
таннім істотну допомогу в по-
становці діагнозу.

З 1973 р. кафедру очолюва-
ли учні проф. Є. Д. Дубового:
проф. В. М. Соколов (1973–
1976), доц. В. В. Демідас (1976–
1980), проф. С. Г. Антипов (1980–
1987). З 1987 р. кафедрою заві-
дує проф. Віктор Миколайович
Соколов.

Головними напрямками нау-
кової діяльності кафедри в пе-
ріод завідування доц. В. В. Де-
мідаса були радіобіологія та
рентгенорадіоізотопна діагнос-
тика захворювань органів ди-
хання. Володимир Васильович
увійшов у історію рентгенології
на Одещині як талановитий уче-
ний і рентгенодіагност у галузі
торакальної й абдомінальної
променевої діагностики.

Діяльність доц. В. В. Деміда-
са значною мірою сприяла вдо-
сконаленню системи надання
рентгенологічної допомоги на-
селенню області.

Протягом 20 років — з 1987
до 2007 рр. — кафедру проме-
невої діагностики і променевої
терапії з радіаційною медици-
ною очолював видатний уче-
ний зі світовим іменем, заслу-
жений діяч науки і техніки Ук-
раїни, д-р мед. наук, проф. Вік-
тор Миколайович Соколов. У
вересні 2007 р. вищевказану ка-
федру було об’єднано з кафед-
рою онкології. Завідувачем цик-
лу променевої діагностики і те-
рапії з радіаційною медициною
став проф. В. М. Соколов.

У 1973 р. В. М. Соколов за-
хистив докторську дисертацію
на тему: «Радіоізотопна діагнос-
тика пухлинних захворювань
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орбіти і деяких інших захворю-
вань, що супроводжуються ек-
зофтальмом». У 1978 р. вийшла
в світ його монографія «Пухли-
ни ока і орбіти, а також прилег-
лих до них відділів», яка була
визнана однією з кращих нау-
ково-дослідних робіт за 1978–
1980 рр. і премійована Мініс-
терством охорони здоров’я
УРСР. Фундаментальним внес-
ком у науку стали дослідження
проф. В. М. Соколова з прижит-
тєвого розпізнавання ураження
лімфатичних вузлів при лім-
фопроліферативних захворю-
ваннях і метастатичних уражен-
нях. При цьому були викорис-
тані методики радіометрії та
сцинтиграфії із застосуванням
сучасних радіофармпрепара-
тів, проведені радіоімунні до-
слідження з вивченням В2-мік-
роглобуліну, феритину, імуно-
глобуліну Е й раково-ембріо-
нального антигену.

Будучи піонером комп’ютер-
ної томографії в країні, проф.

В. М. Соколов і керований ним
колектив кафедри розробили й
упровадили в клінічну практи-
ку оригінальні методики щодо
застосування комп’ютерної то-
мографії при патології деяких
органів і систем (лімфоадено-
патіях, патології печінки, під-
шлункової залози, нирок, орга-
нів малого таза).

Розробки проф. В. М. Соко-
лова у сфері рентгенокомп’ю-
терної семіотики лімфоадено-
патій визнані в країнах СНД і за
кордоном. Результати дослі-
джень повідомлялися на Між-
народних симпозіумах США
(1978, 1992), Канади (1978, 1986),
Сирії (1991–1993), Австралії
(1993), а також на республікан-
ських з’їздах і конференціях.

Високу оцінку одержали ро-
боти проф. В. М. Соколова з
використання мікропроцесорів,
стереограмметрії та медичної
радіоелектроніки у комплекс-
ній діагностиці захворювань. За
комплекс цих досліджень одер-

Відділення комп’ютерної томографії — одне з
провідних в Одеській обласній клінічній лікарні. Без
його професійної допомоги не обходиться жодне
інше відділення, адже томографія нині стала чи
не найголовнішим засобом діагностики. У відді-
ленні працює чимало молоді.

жано 5 авторських свідоцтв на
винахід і створена в 1990 р. мо-
нографія «Стереограмметрія»
(у співавторстві з А. Н. Черні).

За низку робіт у галузі медич-
ної кібернетики в 1993 р. проф.
В. М. Соколов був обраний
дійсним членом Академії техно-
логічної кібернетики України.

За великий внесок у розви-
ток вітчизняної науки і техніки
проф. В. М. Соколов удостоє-
ний високого звання «Заслуже-
ний діяч науки і техніки Украї-
ни».

Колектив кафедри, святкую-
чи своє 50-річчя, від щирого
серця вітає співробітників ОКЛ
і бажає їм подальших успіхів у
роботі.




