
Війна... Тепер ми можемо, як і поко-
ління наших бабусь і дідусів, казати: «Це
було ще до війни...», а нам ті часи здава-
лися невимовно далекими і недосяжними,
про що писали в книжках і знімали кіно-
фільми. І ще залишалися лічені сивоволосі
ветерани, молодші з яких були 1927 року
народження. Що ж тепер сказати ни-
нішнім літнім людям, «дітям війни», які не
знали ні іграшок, ні цукерок, ні дитячих
книжок з малюнками, а зазнали лише жа-
хіття вибухів, голоду, загибелі близьких і
сирітства? А тепер їхнє життя вдруге по-
нівечене війною...

Обов’язок нашого покоління — знати
і пам’ятати, віддавати шану тим, хто, ри-
зикуючи своїм життям і здоров’ям, зараз
цілодобово стоїть на захисті свободи і не-
залежності нашої Батьківщини!

В ОНМедУ ведеться велика патріотич-
на робота зі студентами.

Особливого дня, 14 жовтня, коли від-
значається одразу три свята, весь колек-
тив кафедри суспільних наук і студенти,
для яких у цей день проводилися заняття,
долучилися до святкування Дня захис-
ників і захисниць України.

У дистанційному форматі було прове-
дено інформаційно-освітні бесіди з вико-

ПИШАЄМОСЯ ВАМИ,
НАШІ ЗАХИСНИКИ!

ристанням матеріалів Українського інсти-
туту національної пам’яті. Студенти пере-
глянули тематичні відеоролики, запропо-
новані викладачами, а також представи-
ли презентації.

Студенти 5–7-ї та 11-ї груп першого
курсу медичного факультету поділилися
своїми думками щодо того, що для них
сьогодні, у цей воєнний час, є уособлен-
ням захисників України — професійних
військових, добровольців, волонтерів, ме-
диків, тобто всіх тих, хто ціною свого
життя виборює свободу України.

Студенти другого курсу медичного
факультету на презентаціях показали
історію козаків, які в давні часи борони-
ли рідну землю.

Заняття пройшли також і на другому
курсі міжнародного факультету. Викла-
дачі запропонували переглянути відеоро-
лики та зробити повідомлення з пояснен-
нями значення цього свята.

У бібліотеці ОНМедУ відкрито Куток
шани і вдячності «Разом — до перемоги».
У ньому вміщено матеріали про співробіт-
ників і випускників університету, які вста-
ли на захист нашої Батьківщини під час
війни, розв’язаної терористичною сусід-
ньою державою, про їхню незламну силу
духу, відвагу та мужність, а також видан-
ня, присвячені історії української визволь-
ної боротьби за свободу і незалежність.

Слава нашим героям! Слава Україні!

О. ПОДОЛЬСЬКА

Цього року ми вперше відзначили День захисників і захис-
ниць України в умовах повномасштабної військової російської
агресії проти нашої країни, який співпав із Днем козацтва і свя-
том Покрови. 28 липня вперше ми відзначали День українсь-
кої державності.

Трагічні й героїчні події останніх місяців засвідчили ва-
гомість наших цінностей, символів, сенсів, уявлень. Українці
більш відповідально і свідомо почали ставитися до таких
стовпів державності, її атрибутів, як Герб, Гімн, Прапор...

5 жовтня 2022 року викладачі кафедри суспільних наук: за-
відувачка, к. філол. н., доц. О. О. Сікорська, завуч, к. філол. н.,
ст. викл. О. С. Шаніна, к. і. н., доц. Т. Л. Подкупко, к. політ. н.,
доц. М. М. Кулачинський, к. і. н., доц. О. О. Уварова провели
«круглий стіл»: «Актуалізація теми української державності у
викладанні дисциплін кафедри».

Для здобувачів освіти ОНМедУ запропоновано кілька вибір-
кових дисциплін, розроблених викладачами кафедри суспіль-
них наук. У кожній з них приділено величезну увагу розбудові
української державності як у далеку минувшину, так і на етапі
сьогодення. Окремі курси повністю присвячені проблемам ук-
раїнського державотворення. Зокрема, елективний курс, при-
свячений «Українській національній ідеї», покликаний безпо-
середньо розкрити всі етапи формування самого поняття дер-
жави, нації, її покликання й основної мети боротьби українців,
розглядаються етапи зародження народу, формування українців
як політичної нації з середини XVII століття, основні цивілі-
заційні виклики нашим співвітчизникам у XVIII–ХХ століттях
і непрості шляхи пошуку консолідуючої національної ідеї в ХХІ
столітті.

Війни зазвичай виграють на полях боїв, а відстоювати свої
позиції, усвідомлювати вагу і значення незалежності та свобо-
ди вчать в аудиторіях. Тому саме зараз, як ніколи, вагомим є

ВИХОВАТИ ПАТРІОТА

6–7 жовтня 2022 року в ОНМедУ пройшла XXI науково-
практична конференція «Сучасні досягнення спортивної меди-
цини, фізичного виховання і валеології-2022», яка була присвя-
чена 90-річчю з дня створення кафедри фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізичного виховання і валеології.

Конференція об’єднала спеціалістів з фізичної та реабіліта-
ційної медицини, спортивних лікарів та інших спеціалістів —
членів мультидисциплінарної команди з реабілітації пацієнтів
різних профілей або тих, хто цікавитьтся даним напрямом.

За традицією, було проведене фахове засідання завідувачів од-
нопрофільними кафедрами вищих навчальних закладів МОЗ Ук-
раїни III–IV рівнів акредитації, на якому було обговорено акту-
альні питання організації та особливості викладання дисципліни
«Фізична та реабілітаційна медицина» та інших суміжних дис-
циплін з підготовки спеціалістів мультидисциплінарної команди.

Доповідачі у своїх виступах приділили увагу окремим акту-
альним питанням зі спортивної медицини та реабілітації
пацієнтів з різною патологією, методам реабілітації, а також
реабілітації військових на різних етапах.

На конференції було заслухано 22 доповіді.
У збірці доповідей конференції вміщено матеріали, у яких

висвітлено питання наукових досліджень провідних фахівців у
галузі спортивної медицини, фізичної реабілітації, валеології,
фізичного виховання і практичної охорони здоров’я. Наведено
результати використання новітніх діагностичних і лікувальних
технологій у повсякденній роботі, а також досягнення фунда-
ментальних досліджень.

З сайту ОНМедУ

Нинішній рік, не дивлячись
на складну ситуацію в дер-
жаві, видався дуже плідним
для вчених ОНМедУ, які, кож-
ний на своєму місці, спільно
працюють на благо нашої
країни.

Особливо успішним 2022-й
є для співробітників кафедри
гігієни та медичної екології.
З-під їхнього пера вийшло чи-
мало навчальних посібників з
різних питань медицини. Ни-
нішнє видання, підготовлене у
співдружності з колегами з
інших кафедр ОНМедУ, при-
свячене гігієні закладів охоро-
ни здоров’я.

Автори книжки: д. мед. н.,
проф., завкафедри гігієни та
медичної екології В. В. Бабієн-
ко, д. мед. н., завкафедри мік-
робіології, вірусології та іму-
нології О. А. Грузєвський,
д. мед. н., старший науковий
співробітник, старший викла-
дач кафедри гігієни та медич-
ної екології А. В. Мокієнко,
д. мед. н., проф. кафедри психі-
атрії та наркології Є. В. Опря.

У навчальному посібнику
викладено питання гігієни
закладів охорони здоров’я з
урахуванням останніх досяг-
нень гігієнічної науки і прак-
тики та сучасної нормативно-
методичної документації.

Представлено санітарно-
протиепідемічні вимоги до
закладів охорони здоров’я,
гігієни праці медиків, питання
профілактики внутрішньо-
лікарняних інфекцій, дезін-
фекції та стерилізації, органі-
зації санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів у
закладах охорони здоров’я.

Матеріали для самопідго-
товки містять контрольні пи-
тання, тестові завдання, ситуа-
ційні завдання, додається та-
кож різноманітний довідко-
вий матеріал.

Посібник стане у нагоді не
тільки студентам вищих на-
вчальних медичних закладів
II–IV рівнів акредитації, але й
практикуючим лікарям усіх
спеціальностей.

О. ПОДОЛЬСЬКА

НОВИЙ
ПОСІБНИК

питання актуалізації теми української державності під час вик-
ладання дисциплін гуманітарного, суспільствознавчого, патріо-
тичного циклу для здобувачів вищої освіти ОНМедУ. Викла-
дачі кафедри всіляко намагаються виховувати свідомого гро-
мадянина, патріота своєї держави, свого міста, своєї alma mater,
що сприяє формуванню всебічно розвиненого фахівця, лікаря,
Людини.

Т. Л. ПОДКУПКО,
кандидат історичних наук, доцент кафедри

суспільних наук Одеського національного медичного
університету

ЗА ЗДОРОВЕ
ТА ПОВНОЦІННЕ ЖИТТЯ
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26 жовтня в спорткомплексі ОНМедУ в змішано-
му форматі відбулася науково-практична конферен-
ція «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології:
інноваційні напрямки лікування туберкульозу та
ХОЗЛ», присвячена 100-річчю кафедри фтизіопуль-
монології ОНМедУ.

Учасників конференції привітав ректор ОНМедУ
академік В. М. Запорожан. Валерій Миколайович
відзначив, що попри важкі часи в університеті у пов-
ному обсязі триває навчально-науковий процес, про-
ходять конференції та тренінги. Висококваліфіковані
лікарі Університетських клінік, як і раніше, надають
допомогу усім, кому вона потрібна. Студенти та ви-
кладачі активно долучаються до благодійності. Ус-
пішно здійснюються міжнародне співробітництво,
обмін досвідом.

«Колектив ОНМедУ вміє працювати, наші зусил-
ля спрямовані на підготовку фахівців високого рівня,
проведення наукових досліджень, лікування па-
цієнтів, плануємо майбутнє і втілюємо свої задуми
у життя.

І нинішня конференція, присвячена визначній даті
в історії університету, тому яскраве підтвердження»,
— наголосив Валерій Запорожан.

Відкрила конференцію завідувачка кафедри фти-
зіопульмонології професор Н. А. Мацегора з допо-
віддю на тему «100-річна історія кафедри фтизіо-
пульмонології: від витоків до сьогодення».

Учасники конференції обговорили актуальні пи-
тання проблем лікування та профілактики туберку-
льозу, а також клінічні випадки цієї хвороби, пов’я-
зані з ВІЛ-інфекцією.

З сайту ОНМедУ

Туберкульоз… Тяжке і підступне захворювання,
яке вражає усі верстви населення, незважаючи ні на
статус, ні на матеріальні можливості хворого, чи він
є малозабезпеченою, чи заможною та впливовою лю-
диною. Воно забирало життя і старих, і зовсім моло-
дих людей у розквіті їхніх талантів.

На початку XX століття захворюваність на тубер-
кульоз у Херсонській губернії, куди входили Одеса
та Одеська область, становила 926,0 на 100 тисяч, а
на активні форми туберкульозу в Україні – 1009 на
100 тисяч населення. Це був дуже високий рівень,
тяжка епідемія.

Тому заснування кафедри туберкульозу Одесько-
го медінституту в 1922 році стало видатною і дуже
важливою подією в історії медицини. Пацієнти по-
требували якомога скорішого лікування, порятунку
їхнього здоров’я і життя!

Першим завідувачем кафедри був професор
Дарій Львович Меєрсон, який керував нею до 1955
року. Під керівництвом Дарія Львовича була ство-
рена дієва система профілактики і лікування тубер-
кульозу, досягнута певна соціальна стабільність, на-
лагоджені спільні зусилля медичної мережі, санепід-
служби та спеціалізованої протитуберкульозної
служби, що дало змогу у важкі воєнні та післявоєнні
роки домогтися зниження показників поширеності
туберкульозу.

З 1957 по 1987 рік кафедру очолювала учениця
Д. Л. Меєрсона Марія Іванівна Тараненко, яка про-
довжила розвиток наукових напрямів, започаткова-
них її вчителем.

Протягом багатьох років Марія Іванівна очолю-
вала Обласне наукове товариство фтизіатрів та пуль-
монологів, студентське наукове товариство за спеці-
альністю «Фтизіатрія». Її соратниками були доцен-
ти М. П. Максимчук, Г. Д. Попов, А. А. Ярощук
та ін.

У 1987 році кафедру очолив учень М. І. Таранен-
ко професор О. Н. Нерсесян. За його ініціативи у
1995 році кафедру туберкульозу було перейменова-
но на кафедру фтизіопульмонології. Протягом бага-
тьох років Ованес Нерсесович був головою Одесь-
кої обласної асоціації фтизіатрів та пульмонологів.

У 1999–2013 роках завідувачем кафедри був про-
фесор О. К. Асмолов.

З 2013 року кафедру очолює професор Ніна Ана-
толіївна Мацегора. Вона є автором понад 300 дру-
кованих праць, 14 патентів, навчальних посібників,

співавтором трьох підручників, численних навчаль-
но-методичних рекомендацій та розробок.

В останні десятиліття світ потерпає від епідемії
ВІЛ/СНІДу, які часто поєднуються з туберкульозом,
що загрожує серйозними наслідками.

У 2015–2019 роках у НДР кафедри був сформова-
ний новий напрям наукової роботи «Аналіз епідеміо-
логічних факторів ризику розвитку дезрегуляторних
станів та коморбідної патології при хіміорезистент-
ному туберкульозі та шляхи їх подолання» (відпові-
дальний виконавець — асист. С. О. Полякова).

За останні дев’ять років на кафедрі було видано
більше 60 статей у наукових фахових журналах, у
тому числі за кордоном, дві — в Scopus, вісім мето-
дичних рекомендацій і стільки ж патентів на корис-
ну модель, шість патентів України на винахід,
стільки ж — впроваджень патентів у науковий про-
цес.

Н. А. Мацегора активно займається підготовкою
молодих наукових кадрів, під її керівництвом захи-
щено багато кандидатських дисертацій.

Студенти — члени СНТ (керівник — доц. А. В.
Капрош) мають добрі перспективи для подальшого
наукового розвитку. На засідання СНТ приходять
усі члени кафедри і беруть активну участь в обгово-
ренні питань фтизіопульмонології.

Протягом 65 років основною базою кафедри була
Одеська обласна клінічна лікарня, а з 2014 року —
ДП «МПТД» на базі 3-го відділення.

З 2000 року кафедра є клінікою фтизіопульмоно-
логії. Клінічною базою стали не лише заклади про-
титуберкульозної служби — кафедрі була надана
можливість користуватися пульмонологічним
відділенням Одеської обласної клінічної лікарні, що
є базою ОНМедУ.

У зв’язку із закриттям Одеського міського про-
титуберкульозного диспансеру, у 2020/21 навчально-
му році кафедра переїхала до протитуберкульозно-
го санаторію «Аркадія».

На кафедрі навчаються фтизіатрії усі студенти
5-го курсу відповідно до ОПП та робочих програм
МОЗ України, 4-го курсу стоматологічного факуль-
тету, 6-го  курсу педіатричного факультету, прово-
диться післядипломна підготовка.

З 1993 року через інтернатуру підготовлено по-
над 70 лікарів-фтизіатрів для Одеської та Миколаїв-
ської областей.

Відновлено роботу Одеського обласного науко-
вого товариства фтизіопульмонологів. На засідання
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запрошуються лікарі різних спеціальностей, у тому
числі сімейної медицини, що дає змогу обмінювати-
ся досвідом роботи з приводу тактики дослідження
та лікування хворих на коморбідну патологію.

Кафедра продовжує добрі професійні традиції,
закладені фундатором НДІ фтизіатрії, першим заві-
дувачем кафедри фтизіатрії професором Д. Л.
Мєєрсоном, збережені та розвинуті школою його по-
слідовників — професорами М. І. Тараненко, О. М.
Нерсесяном, О. К. Асмоловим і Н. А. Мацегорою.

Колективом кафедри підготовлений підручник
«Позалегеневий туберкульоз», який поширить знан-
ня про туберкульоз як студентів, лікарів-інтернів
різного профілю, так і лікарів багатьох спеціально-
стей.

Починається новий, 101-й рік найстарішої славет-
ної кафедри ОНМедУ, діяльність якої осяяна імена-
ми видатних спеціалістів минулого і нинішнього
часу, а прийдешнє покоління — вже на порозі!

Л. П. ОМЕЛЬЯН,
асистент кафедри фтизіопульмонології

На фото: співробітники кафедри фтизіопуль-
монології ОНМедУ та студенти — члени  СНТ. 2022 рік


