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Урочисте святкування 110-ї
річниці Одеського державного
медичного університету спону-
кає нас до всебічного висвіт-
лення славетних сторінок його
існування. Однією з найбільш
яскравих і шляхетних з них є лі-
кувальна робота.

Надання медичної допомоги
є невід’ємною складовою час-
тиною роботи будь-якого вищо-
го навчального закладу медич-
ної галузі. Кожен колектив, і наш
— не виняток, пишається свої-
ми видатними попередниками,
на прикладах самовідданого
життя яких виховувалося не
одне покоління майбутніх лі-
карів. З перших років створен-
ня нашого навчального закла-
ду співробітники-клініцисти бу-
ли залучені до надання медич-
ної допомоги населенню Оде-
си та найближчих регіонів. У ті
вже далекі від нас роки прізви-
ща багатьох професорів і при-
ват-доцентів медичного фа-
культету Новоросійського уні-
верситету були відомі не тільки
у Російській імперії, а й далеко
за її межами.

Біля витоків наукової та прак-
тичної хірургії в Одесі стояв
усесвітньо відомий хірург, ана-
том, педагог і громадський діяч
М. І. Пирогов, який з 1856 до
1858 рр. обіймав посаду попе-
чителя Одеського навчального
округу. Опальний геній не об-
межував себе діяльністю на ос-
вітянській ниві, але й оперував
хворих у міській лікарні. У по-
дальшому засади військово-
польової хірургії, які вперше
сформулював М. І. Пирогов, в
Одесі розвивав талановитий

учений і неперевершений опе-
ратор М. В. Скліфосовський. Іс-
торія зберегла для нас імена
багатьох славнозвісних учених
і водночас лікарів-практиків,
які, не рахуючись із часом та
іноді суворими обставинами
навколишнього життя, надава-
ли медичну допомогу всім тим,
хто її потребував. Такими були,
наприклад, засновник одеської
школи акушерів-гінекологів,
завідувач кафедри акушерства
та гінекології професор В. М.
Орлов, який заснував музей
мікро- і макропрепаратів і на-
писав низку підручників з аку-
шерства і гінекології, був чудо-
вим клініцистом і людиною ен-
циклопедичних знань; видатні
педіатри: засновник першої ди-
тячої клініки професор В. Ф.
Якубович та його наступники —
професори С. К. Гогетидзе,
А. І. Скроцький і В. П. Чернюк.
Значний внесок у розвиток віт-
чизняної та світової педіатрії
зробив член-кореспондент НАН
України, академік АМН України,
двічі лауреат Державної премії
України, професор Б. Я. Резнік
— автор нової Концепції органі-
зації педіатричної служби, за-
сновник першого в Україні ди-
тячого лікувально-діагностич-
ного центру. Багато дітей та їхні
батьки глибоко вдячні профе-
сору Б. Я. Резніку і його учням
за врятоване життя та щасли-
ве дитинство.

Великий обсяг медичної до-
помоги населенню виконували
співробітники терапевтичних
клінік, якими керували учні про-
фесора С. П. Боткіна — профе-
сори П. А. Вальтер і С. В. Ле-

вашов, а згодом — професори
Л. Ф. Дмитренко, Л. Б. Бухштаб,
Н. Д. Стражеско. Учнем профе-
сора Л. Ф. Дмитренка був ве-
ликий учений-клініцист і видат-
ний діяч охорони здоров’я, ака-
демік АМН СРСР М. О. Яси-
новський. Блискучі клінічні
здібності та глибока теоретич-
на думка М. О. Ясиновського
втілені у сотнях друкованих
праць і 10 монографіях. Учений
розробляв питання патогенезу
ревматизму, особливостей йо-
го клініки, атипові форми пере-
бігу, удосконалював лікувальні
та профілактичні заходи, у тому
числі й організаційні, при про-
веденні медикаментозної про-
філактики ревматизму. М. О.
Ясиновський разом з учнями
працював також над питання-
ми клінічної фармакології при
захворюваннях легенів, печін-
ки, геронтологічними аспекта-
ми ревматичних захворювань.
Протягом багатьох років він сто-
яв на чолі ревматологічної служ-
би в Україні, суттєво вдоскона-
ливши вітчизняну ревматоло-
гію.

Серед наших видатних по-
передників хочеться окремо
відзначити академіка АМН
СРСР та АН УРСР В. П. Філа-
това — засновника і першого
керівника Українського науково-
дослідного інституту очних хво-
роб і тканинної терапії, профе-
сора, завідувача кафедри оф-
тальмології Одеського медич-
ного інституту. Допомогу сліпим
людям В. П. Філатов зробив
сенсом свого життя, навіть без-
надійно хворим він ніколи не
відмовляв у надії на прозріння.
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«Кожна людина повинна бачи-
ти сонце», — ці слова видат-
ного вченого та людини з ве-
ликим серцем дуже добре ха-
рактеризують велику гумані-
стичну спрямованість вітчизня-
ної медицини.

Нинішні працівники охорони
здоров’я, співробітники клініч-
них кафедр ОДМУ є прямими
наступниками вищезгаданих
діячів медицини. Усім їм прита-
манні винятковий професіо-
налізм, висока працездатність,
невичерпний науковий потенці-
ал — якості, які зумовили їх
значні досягнення сьогодні і які,
безумовно, позначаться на рівні
нашої медицини у майбутньо-
му.

Сьогодні лікувальну допомо-
гу мешканцям Одеси, Одеської
області та інших регіонів Украї-
ни здійснюють понад 530 спів-
робітників ОДМУ, з яких 1 ака-
демік НАМН України, 4 члени-
кореспонденти НАМН України,
55 професорів і докторів наук,
понад 270 доцентів і канди-
датів наук. Лікувальна робота
здійснюється на 41 кафедрі
ОДМУ, клінічними базами яких
є 63 лікувальних заклади Оде-
си, Одеської області та Ми-
колаєва, загальною кількістю
10 796 ліжок. Співробітниками
клінічних кафедр ОДМУ вико-
нується великий обсяг ліку-
вально-діагностичної роботи.
Тільки у 2009 р. виконано по-
над 245 тис. консультацій, у
16 клініках хірургічного профі-
лю проведено понад 26 тис.
оперативних втручань.

Великий обсяг роботи вико-
нує Центр реконструктивної та
відновної медицини (Універси-
тетська клініка) — вперше в
Україні створений у структурі
ОДМУ клінічний навчально-на-
уково-лікувальний комплекс.
Центр очолює професор В. Г.
Дубініна. До комплексу входять:
поліклініка, стаціонар на 160 лі-
жок, консультативне відділен-
ня, де працюють провідні фа-
хівці клінічних кафедр; діагнос-
тичні відділення; лікувально-

допоміжні відділення та лабо-
раторно-діагностичний комп-
лекс. У відділеннях стаціонару
у 2009 р. проліковано 4082 хво-
рих. Сектор інвазивних методів
діагностики та лікування, що є
серцем хірургічного відділення,
здійснює висококваліфіковану
допомогу з дотриманням прин-
ципів мінімально інвазивної ре-
конструктивної хірургії за напря-
мами: гінекологія, ендоскопіч-
на гінекологія, урологія, ендо-
скопічна урологія, хірургія, ен-
доскопічна хірургія. Співробіт-
никами хірургічного підрозділу
у 2009 р. виконано 1467 хірур-
гічних втручань вищої та пер-
шої категорії складності, серед
них 65 % становили ендоско-
пічні втручання. Слід зазначи-
ти, що кількість ендоскопічних
операцій у середньому по хірур-
гічних стаціонарах міста не пе-
ревершує 40 %. Хірургічна ак-
тивність становила 97,6 % (80–
85 % у середньому по лікарнях
Одеси). У складі Центру також
працюють клініки сімейної ме-
дицини та сімейної стомато-
логії. Загальними тенденціями
розвитку Центру є збільшення
кількості пролікованих хворих
згідно зі стандартами якості лі-
кування, зменшення терміну пе-
ребування хворого на ліжку за
рахунок високоякісної діагнос-
тики та втілення ендоскопічних
технологій, збільшення кіль-
кості відвідувань поліклініки за
рахунок інших районів Одеси,
Одеської області та інших регіо-
нів України.

«Лікуватися в Університет-
ській клініці має бути престиж-
ним», — ці слова ректора ОДМУ,
академіка НАМН України В. М.
Запорожана є дороговказом
для усіх співробітників Центру
реконструктивної та відновної
медицини.

Ще один унікальний на-
вчально-науково-лікувальний
підрозділ у складі ОДМУ — Уні-
верситетська стоматологічна
поліклініка, яка надає високо-
кваліфіковану, спеціалізовану
амбулаторну стоматологічну

допомогу населенню Одеси,
Одеської області та регіонів
України за зверненням, а також
працює за угодами зі страхови-
ми компаніями. У роботу стома-
тологічної поліклініки ОДМУ
впроваджено сучасні методи
ендодонтії, реставрації зубів,
застосовуються сучасні конст-
рукції зубних протезів, вико-
нується хірургічна підготовка
ротової порожнини до протезу-
вання, пластика альвеолярних
відростків, пародонтопластика.

За ініціативою ректора ОДМУ,
академіка НАМН України В. М.
Запорожана створено філію
стоматологічної поліклініки
ОДМУ «Дитячий центр стомато-
логічного здоров’я». Основним
завданням створеного Центру
є надання спеціалізованої ви-
сококваліфікованої допомоги
дітям з різноманітною стомато-
логічною патологією, у тому
числі профілактична та ліку-
вальна допомога дітям з усу-
нення вроджених деформацій
зубних рядів із протезуванням
у післяопераційному періоді.

Висококваліфіковану медич-
ну допомогу сільському насе-
ленню Одеської області нада-
ють співробітники кафедр сі-
мейної медицини та загальної
практики і загальної практики та
медичної реабілітації, які пра-
цюють у Крижанівській, Уса-
товській і Кам’янівській сіль-
ських лікарняних амбулаторіях.
Співробітниками кафедр про-
консультовано та проліковано
понад 2000 хворих із сільської
місцевості, впроваджено нові
методики лікування пневмоній,
артеріальної гіпертензії та гост-
рих порушень мозкового крово-
обігу.

На клінічних базах ОДМУ з
участю співробітників про-
фільних кафедр створено 21 лі-
кувально-діагностичний центр,
де медичну допомогу отриму-
ють не тільки мешканці Одеси
й Одеської області, а й хворі з
інших областей України, близь-
кого та далекого зарубіжжя. У
рамках роботи таких центрів
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співробітниками ОДМУ здійсне-
но більше ніж 15 000 консуль-
тацій і проведено 10 929 опе-
ративних втручань. У Одесько-
му центрі судово-медичної мо-
лекулярно-генетичної експер-
тизи (науковий керівник — заві-
дувач кафедри судової меди-
цини з курсом судового законо-
давства ОДМУ, професор Г. Ф.
Кривда) здійснюється понад
60 експертиз на рік із спірного
батьківства за постановами
слідчих органів 15 областей Ук-
раїни.

Подальший розвиток ліку-
вальної роботи в ОДМУ пов’я-
заний із впровадженням у прак-
тику новітніх технологій світо-
вого рівня, зокрема молекуляр-
но-генетичних і нанотехнологій,
створенням потужної Універ-
ситетської лікарні нового типу,
розвитком численних високо-
спеціалізованих центрів. Не-
обхідність такої лікарні зумов-
люється значним обсягом на-
вчально-виховної, науково-до-
слідної та лікувальної роботи,
що здійснює професорсько-ви-
кладацький склад ОДМУ, з од-
ного боку, та необхідністю на-
лагодження координації діяль-
ності закладів охорони здоров’я
Одеської області з метою дина-
мічного розвитку медичної га-
лузі — з другого боку. Саме для
поєднання потенціалу універ-
ситетської науки й освіти на
державному рівні обговорюєть-
ся перспектива створення
Одеської університетської клі-
ніки нового типу за інтеграцій-
ною моделлю на базі Одеської
обласної клінічної лікарні. Здійс-
нюється тісна спільна робота з
ООКЛ, забезпечується лікуваль-
ний процес із максимальним
використанням науково-педа-
гогічних кадрів університету,
формуються спільні програми
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації медич-
них кадрів із залученням ліка-
рів-практиків тощо.

В обласній клінічній лікарні
розташовані 10 клінічних ка-
федр різного профілю: акушер-

ства та гінекології № 1, анесте-
зіології, інтенсивної терапії з
післядипломною підготовкою,
оториноларингології, травмато-
логії та ортопедії, урології та
нефрології, хірургії № 1, внут-
рішньої медицини № 1 і № 3,
нейрохірургії та неврології, пе-
діатрії №1 — усього 68 спів-
робітників професорсько-викла-
дацького складу ОДМУ.

Існує тісний інтеграційний
взаємозв’язок між діяльністю
співробітників клінічних ка-
федр ОДМУ й обласної клі-
нічної лікарні — 10,5 % викла-
дачів кафедр ОДМУ, що роз-
ташовані в ООКЛ, працюють
за сумісництвом у її клінічних
Центрах і відділеннях, а 22 %
співробітників лікарні виклада-
ють фахові дисципліни на ка-
федрах університету як на до-
дипломному, так і післядип-
ломному етапах.

Одеський обласний перина-
тальний центр очолює д-р мед.
наук, професор С. П. Посохо-
ва, яка працює в обласній лі-
карні як заступник головного лі-
каря з акушерства і гінекології
й одночасно є професором ка-
федри акушерства та гінеко-
логії № 1; завідувач травмато-
логічного відділення ООКЛ, д-р
мед. наук, професор О. М. Поли-
вода працює на однойменній
кафедрі; завідувач відділення
неврології І. В. Хубетова-Бон-
дар є асистентом кафедри ней-
рохірургії та неврології, очолює
центр нейрохірургії з інсульт-
ним і кардіологічним відділен-
нями. Головний лікар лікарні,
доцент С. В. Калинчук  і заступ-
ник головного лікаря з медич-
ної роботи, доцент М. Р. Баязі-
тов поєднують відповідальну
адміністративну роботу з на-
вчально-педагогічним проце-
сом і науковими дослідження-
ми на кафедрі хірургії № 1. На
базі хірургічних відділень ООКЛ
спільними зусиллями співробі-
тників ОДМУ та лікарні відкри-
то центри хірургічної ендокри-
нології, хірургічної паразитології
та торакопульмональний центр,

працює центр телемедицини.
Проведено 5 міжнародних, по-
над 200 ургентних і планових
телемостів із колегами з райо-
нів області. На базі Одеської об-
ласної клінічної лікарні у рам-
ках виконання Державної про-
грами «Запобігання та лікуван-
ня серцево-судинних і судинно-
мозкових захворювань» був
відкритий регіональний центр
кардіохірургії та кафедра внут-
рішньої медицини № 1 з курсом
серцево-судинної патології (за-
відувач кафедри — д-р мед.
наук Ю. І. Карпенко, лікар-кар-
діохірург, який провів більше
3500 різних операцій на серці).
Кафедра та кардіоцентр пра-
цюють у тісному співробітницт-
ві, фахівці цих установ добре
розуміють, що кардіохірургія —
це найбільш «командна» ділян-
ка хірургії, і кінцевий результат
залежить від усіх і кожного, то-
му молодий колектив докла-
дає значних зусиль для того,
щоб отримати максимально
ефективний результат. Одесь-
кий державний медичний уні-
верситет передав у кардіоцентр
високотехнологічне устаткуван-
ня, аналогів якому в Україні не-
має, що дозволяє виконувати
всі види діагностики та хірур-
гічного лікування порушень
серцевого ритму, включаючи
найскладніші випадки.

Така інтеграція мобілізує на-
уковий, педагогічний, техноло-
гічний, організаційний і кадро-
вий медичний потенціал усіх
сторін для розбудови охорони
здоров’я в регіоні на принципах
якості, ефективності, економіч-
ності, доступності та покращан-
ня здоров’я населення області.

Постійна турбота керівницт-
ва ОДМУ про стан матеріаль-
но-технічного обладнання клі-
нічних кафедр медуніверсите-
ту, самовіддана праця співро-
бітників клінічних кафедр і ліку-
вальних підрозділів і в подаль-
шому сприятимуть успіхам у
наданні медичної допомоги на-
селенню Одеси, Одеської об-
ласті та нашої держави.




