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Видається з травня 1997 року

І ПЛЕНУМ,
І КОНФЕРЕНЦІЯ

У Києві пройшли пленум Асоціації
акушерів-гінекологів та міжнародна науково-практична конференція «Акушерство та гінекологія: актуальні та
дискусійні питання».
Учасників поважного зібрання
привітав президент Асоціації акушерів-гінекологів України академік
НАМН України професор В. М. Запорожан.
— Добре пам’ятаю той день, коли
ви обрали мене президентом Асоціації
і доручили розробити та втілити стратегію її подальшого розвитку. Одним
з головних напрямів нашої роботи стала система якісної професійної підготовки лікарів, починаючи зі студентських років. Нам це вдалося. Дякую нашим європейським партнерам і друзям,
які допомагали та продовжують допомагати нам у цьому — і методично, і

технологічно, і просто дають натхнення для роботи, — підкреслив Валерій
Миколайович.
Він також подякував усім членам
Асоціації за неоціненний внесок у розвиток науки, медичної практики та
професійну підготовку медиків.
— Зараз сформована дуже серйозна програма підготовки фахівців європейського рівня. Члени Асоціації впродовж багатьох років виїжджали до
європейських медичних центрів, де навчалися роботи за сучасними стандартами. Сподіваюсь, що зараз, коли ми
об’єднали зусилля і МОЗ, і фахових
асоціацій, і всіх, хто прагне, щоб людям в Україні жилося краще, думаю,
ми зможемо реалізувати наш пілотний
проект — європейський варіант атестації лікарів, постійне підвищення кваліфікації, юридичний захист медиків.
Просимо підтримати цей проект міністра охорони здоров’я З. Скалецьку
і голову фахового комітету Верховної
Ради М. Радуцького.
Окрім З. Скалецької і М. Радуцького, участь у відкритті Пленуму взяли
президент Європейської Ради та Коледжу акушерів та гінекологів проф.
Джекі Нізард (Франція), екс-керівник
Світової Федерації акушерів та гінекологів проф. Френк Червенак (США),
виконавчий член Європейської мережі
інтернів і молодих лікарів з акушерства та гінекології Мануель Енрікес
(Португалія), інші поважні гості.
У програмі заходів були пленарні
сесії, лекції, виступи, а також симпозіум на тему «Сучасна репродуктологія&CVART».
Н. СЕРГІЄНКО
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Від ювілею до ювілею
країни часи. Проте, незважаючи на всі складнощі, професор завжди йшов вперед. Його
улюблена фраза — “step-by-step” — стала кредом та планом усього життя.
Професор Савицький ще в студентські
роки вирізнявся неймовірним аналітичним
складом розуму з вираженими чіткими рисами характеру. Його вчителем був відомий в
Україні та за кордоном один з «титанів» сучасної патофізіологічної школи — заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н.,
професор А. І. Гоженко.
Вже в 1987 р. Іван Володимирович успішно захищає кандидатську дисертацію на кафедрі біохімії «Обмін гуанілових нуклеотидів
у важливих органах щурів при гамма-опроміненні в абсолютно летальній дозі 30 Гр», а у
2003 р. — докторську дисертацію «Патофізіо-

ПРОФЕСОР, ОНУК ПРОФЕСОРА

Цими осінніми днями святкує свій
60-річний ювілей завуч кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології
ім. В. В. Підвисоцького д. мед. н., професор Іван Володимирович Савицький.
Родина Івана Володимировича зробила великий внесок у розвиток ОНМедУ, патологічної фізіології та медичної науки в цілому.
Здібності до науки він отримав у спадок від свого дідуся Савицького Івана Володимировича.
Савицький-старший прожив нелегке життя.
Проте, не дивлячись на дві світові війни та
складне післявоєнне життя, досяг значних
успіхів у медичній галузі. Професор Савицький
обіймав організаційні та наукові посади, а також очолював обласні відділи управління охорони здоров’я, захистив кандидатську (1939 р.)
та докторську (1955 р.) дисертації.
У 1960 р. Савицького-старшого було призначено завідувачем кафедри біохімії тоді ще
Одеського медінституту ім. М. І. Пирогова.
В особистих бесідах Савицький-молодший завжди з величезною теплотою та шаною згадує заслуги свого дідуся. Іван Володимирович розповідає, що він з дитинства
цікавився досягненнями свого видатного попередника, і нині дідусь міг би пишатися заслугами свого онука, який вже досяг його
вершин. Професор Савицький-молодший є
гідним продовжувачем наукових досягнень
своєї сім’ї. Неймовірно приємно бачити, що
як дідусь, так і онук знаходяться на п’єдесталі професорів Одеського національного медичного університету.
Як і дідусь, Іван Володимирович Савицький розпочинав свою діяльність в найважчі для

логічні механізми ролі оксиду азоту в формуванні екозалежної патології репродуктивної
системи (експериментальне дослідження)». Робота є унікальною у своєму роді. За допомогою експериментальних досліджень професор
Савицький довів значення оксиду азоту в ролі
репродуктивної патології. Ці досягнення лягли в основу подальших досліджень в репродуктології та серцево-судинній патології, якими він продовжує займатись.
Іван Володимирович посідає одне з провідних місць серед вчених країни. Під його
керівництвом виконуються та рецензуються численні наукові роботи патофізіологів
країни. Савицьким організовано власну
школу з вивчення ендотеліальної дисфункції при різних патологічних станах.
У ці святкові ювілейні дні хочеться
щиро побажати Іванові Володимировичу
лише тепла в душі, оскільки в його серці
завжди панує весна.
Численні учні бажають міцного здоров’я та успіхів своєму вчителю, який кожного дня навчає їх то го, чого не знайдеш в
підручниках, та й самим не здобути без поради наставника. Навіть прикру невдачу
він пояснює як необхідну для просування
вперед, до своєї мети, та підкаже слушний
варіант розв’язання тієї чи іншої проблеми.
Бажаємо професору розвитку сімейних
наукових традицій, які, вважаємо, гідно
продовжить його син — Володимир Іванович Савицький.
Р. С. ВАСТЬЯНОВ,
професор, проректор з науковопедагогічної роботи ОНМедУ і колектив
кафедри загальної та клінічної
патологічної фізіології

ЦЕ — НАША ІСТОРІЯ
14 жовтня у нашій країні відзначались такі важливі свята, як День захисника Вітчизни, День українського козацтва, День створення Української
повстанської армії (УПА) та Покров
Пресвятої Богородиці. Усі ці свята тісно
пов’язані між собою.
У жовтні, коли починаються перші заморозки, православна церква відзначає велике
свято — Покров. Цей день є одним з 12 величних літургійних свят, які відзначає християнська церква.
Вперше в Київській Русі культ Богородиці
увічнив Ярослав Мудрий під час будівництва Софійського собору та церкви Благовіщення біля Золотих воріт у Києві. Своєрідним символом опіки є величезна запрестольна мозаїка Матері Божої, Оранти-заступниці,
яка, звівши руки догори, просить благословення українському народу.
Свято Покрови було одним з найголовніших для запорозьких козаків. Вони вважали
Богоматір своєю заступницею та захисницею
від ворога. Головна церква українських ко-

заків завжди була на честь Покрови. Її ікона
знаходилася у кожному курені, а зображення Богоматері було на хоругвах, під якими
козаки виступали у походи. Саме 14 жовтня
традиційно відбувались чергові вибори кошового отамана і старшини (вдруге на рік
такі вибори проходили на Різдво, 7 січня).
Запорожська Січ була незалежним демократичним об’єднанням. Головними принципами тут вважались свобода і рівність — усі мали
рівні права та обов’язки. Водночас на Січі дотримувалися жорсткої дисципліни, адже відповідальність вважалась запорукою успіхів козаків під час військових походів. Козак в українській культурі — це звитяжний воїн, який
служить своїй Батьківщині, боронить віру,
гідність та звичаї українського народу.
Дата 14 жовтня стала символічною. У
цей день 1943 року було урочисто оголошено про створення Української повстанської
армії (УПА), а 1991 року — про відновлення українського козацтва. З метою вшанування мужності і героїзму, незалежності України, сприяння подальшому зміцненню
патріотичного духу в суспільстві було вста-

новлено свято — День захисника України.
І тепер щорічно з 2015 року14 жовтня —
державне свято і вихідний день.
В ОНМедУ віддають шану цим історичним
датам. В 11-й групі 2 курсу та у 2-й групі 1 курсу медичного факультету пройшов пісенний
флешмоб «Козацькому роду нема переводу».
З 8-ю англійською групою 1 курсу стоматологічного факультету була проведена
вікторина на тему «Україна — батьківщина козаків».
Приємно, що студенти виявили жвавий
інтерес до цих заходів. Вони читали вірші

та вислови, знайомилися з історією свята,
вивчили та заспівали пісні «Їхав козак за
Дунай» та «Червона рута». Крім того,
дізнались про історичні події, які передували встановленню Дня захисника України та
Дня козацтва як державного свята, розглянули народні традиції та релігійні витоки
свята Покрови.
Т. Л. ПОДКУПКО,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри суспільних наук
ОНМедУ

Наша зміна

ПІСЛЯ КАНДИДАТСЬКОЇ — ДОКТОРСЬКА

Здавалося, це було лише вчора...
Випускник середньої школи смт Лиманське Роздільнянського району Іван
Шишкін у 2010 році вступив на фармацевтичний факультет ОНМедУ.
А причиною такого вибору стало
захоплення цікавою і складною наукою — хімією. Зі шкільних років він
цікавився цим предметом, який йому
легко давався. Любов до хімії прищепила своєму учневі вчителька Валентина Павлівна Крайнова, заслужений
вчитель СРСР.
Отож Іван подав документи одразу
у три навчальні заклади, де хімія була
у пріоритеті: на хімічний факультет
Одеського політехнічного університету,
де йшла підготовка фармацевтів-технологів, на хімфак ОНУ ім. І. І. Мечникова та, нарешті, до ОНМедУ.
Пригадує, що остаточне рішення
прийняв під час очікування в черзі на

подачу документів до приймальної
комісії, адже після розмови з деканом
фармацевтичного факультету переконався, що саме тут, чого-чого, а хімії
буде вдосталь!
Не дивно, шо працелюбного та
відданого науці студента помітив завідувач кафедри фармацевтичної хімії
професор Володимир Олегович Гельмбольдт і запросив до наукового гуртка, і вже з четвертого курсу Іван почав
займатися наукою.
Постійно брав участь, спочатку як
студент, а потім як молодий вчений, у
щорічній міжнародній науково-практичній конференції ОНМедУ «Сучасні
теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини».У квітні 2019 року
Іван Шишкін посів перше місце у секції
«фармакологія і фармація» із доповіддю «Синтез, будова та розчинність
4-гідроксиметилпіридинію гексафторосилікату». Брав участь у наукових
конференціях в Тернополі та Харкові.
Після закінчення інтернатури Іван
вступив до аспірантури і нині є аспірантом третього року навчання.
Молодий вчений закінчує підготовку кандидатської дисертації на тему:
«Гексафторосилікати з гетероциклічними “онієвими” катіонами як потенційні антикарієсні агенти» (науковий керівник професор В. О. Гельмбольдт). Під час наукових досліджень,
необхідних для дисертації, співробітничає з Фізико-хімічним інститутом

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ

ім. О. В. Богатського, з Інститутом
прикладної фізики м. Кишинева та
одеським Інститутом стоматології
НАМН України.
У наступному році Іван планує в
строк захистити кандидатську.
Окрім цього, він є асистентом кафедри фармацевтичної хімії і викладає
на другому та третьому курсах фармацевтичного факультету — органічну,
фармацевтичну, загальну та неорганічну хімію. І тут для молодого викладача знайшлося велике поле діяльності, адже далеко не всі абітурієнти
після школи приходять з необхідним
обсягом знань цієї важливої для майбутніх фармацевтів науки.
Іван — талановитий молодий вчений. «Наша зміна» — так охарактеризував його декан фармацевтичного
факультету доцент В. Ю. Анісімов.
Я поцікавилася у Івана щодо його
подальших планів.
— Хочу працювати в рідному медуніверситеті. Люблю наш університет,
із задоволенням викладаю студентам,
спілкуюся з ними. А на факультеті вчуся у своїх наставників — професорів,
знання та досвід яких для мене безцінний. Не збираюся зупинятися на досягнутому. Після захисту кандидатської дисертації почну працювати над
докторською.
О. ПОДОЛЬСЬКА
На фото: І. Шишкін

МЕДИКИ
В БОЯХ
ЗА УКРАЇНУ
З 24 жовтня по 24 листопада в
Одеському історико-краєзнавчому музеї працюватиме виставка «Одеситимедики в боях за Україну. 1941–1944»,
яка присвячена 75-й річниці звільнення України від нацистів.
Виставка базується на матеріалах музею — численні фото, посвідчення, спогади, довідки, медичні інструменти
військових медиків, учасників боїв за Україну.
Медики-одесити воювали на всіх
фронтах.
На базі евакуйованої на Велику землю знаменитої філатовської клініки на
Французькому бульварі був влаштований
шпиталь для бійців і командирів з пораненнями очей. Учень академіка В. П.
Філатова лікар В. Шевальов (пізніше —
професор) та інші одеські лікарі врятували зір багатьом воїнам Приморської
армії. У Стоматологічному інституті на вулиці Рішельєвській лікували щелепнолицеві поранення у бійців.
Лави одеських військових медиків ширилися завдяки багатьом видатним лікарям, особливо хірургам. «Приморцям»
були відомі імена професорів В. Кофмана, Н. Коздоби, лікарів С. Левичева,
К. Хруленка, багатьох медсестричок та
санітарів.
Завітайте до музею, щоб доторкнутися до героїчних сторінок нашої історії.
Цікаво і корисно як для представників
старшого покоління, так і для студентівмедиків.

Н. СЕРГІЄНКО

Наші нагороди

ДИПЛОМ
ВІД ВІЙСЬКОВОЇ
АКАДЕМІЇ
За активну участь у проведенні
Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Спільні дії військових формувань і правоохоронних
органів держави: проблеми та перспективи» ОНМедУ був нагороджений
дипломом від Військової академії
м. Одеси за підписом начальника
Військової академії генерал-майора
О. В. Гуляка.

нської пісні й танцю, національний колорит та щирі вітання військовослужбовців, які перебувають на лікуванні».
Вихованці Центру — часті гості у
шпиталі. Вони радо дарують захисникам нашої Батьківщини, які щодня ризикують своїм життям та здоров’ям,
щастя спілкування з мистецтвом.
Це правда, що гарна пісня, душевний виступ — найкращі ліки для душі!
Ірина ВОЛОШКО
На фото: студенти-медики виступають перед пацієнтами.

НАЙКРАЩІ ЛІКИ
ДЛЯ ДУШІ
На базі Центру підготовки та складання ОСКІ, завдяки спільним зусиллям кафедри акушерства і гінекології
№ 1 (зав. кафедри проф. І. З. Гладчук,
завуч А. Г. Волянська), деканату міжнародного факультету (заступники декана — О. В. Гончаренко, В. Н. Кукушкін), команди Центру підготовки та
складання ОСКІ (О. П. Рогачевський,
А. Добровольський) та членів СНТ кафедри акушерства і гінекології № 1 (керівник О. О. Садовнича), відбулось
чергове засідання Дискусійного клубу в
новому форматі.
Обговорення актуальних питань і
проблем консультування пацієнтів
проходило під час демонстрації мультимедійних презентацій з розглядом
найчастіших помилок, яких припускаються лікарі, коли спілкуються з хворими.
Учасниками Дискусійного клубу стали не тільки українські студенти
4-го та 6-го курсів, а й іноземні — з Ізраїлю, Тунісу, Іраку, Туреччини та Індії.
Іноземні та вітчизняні студенти
мали можливість відпрацювати тактику та стратегію спілкування з хворими
з використанням англійської мови для
встановлення контакту і створення
доброзичливої атмосфери, яка, безперечно, сприяє підвищенню ефективності консультування, прийняттю обРедактор випуску О. В. Людвік,
відповідальні секретарі А. В. Попов,
Р. В. Мерешко

грунтованого рішення в тій чи іншій
клінічній ситуації.
Друга частина засідання пройшла в
форматі майстер-класу «Консультування проблемних пацієнтів» — за
участі стандартизованих пацієнтів.
Студенти підготували цікаві ситуації,
максимально наближені до реальних.
Це такі ситуації, як: консультація
безплідної сімейної пари, в якій кожний з партнерів перекладає «провину»
на іншого; пацієнт-інтроверт з хронічними захворюваннями; пацієнтка, яка
прийшла до лікаря виключно, щоб запросити його на чашечку кави; розлючений пацієнт, який витратив значний
час в очікуванні прийому лікаря; лікар,
який не звертає увагу на хворого, адже
зайнятий сторонніми питаннями.
Кожний випадок обговорювався
окремо.
Дискусію вела асистент кафедри
акушерства і гінекології № 1 Н. М.
Каштальян. Про власний досвід розповів зав. кафедри акушерства і гінекології № 1 проф. І. З. Гладчук. Учасники засідання наголосили на важливості подібних тренінгів та висловили
побажання щодо впровадження сучасних освітніх технологій у навчальний
процес.
А. Г. ВОЛЯНСЬКА,
д. мед. н., професор, завуч кафедри
акушерства і гінекології № 1

До Дня захисника України наш
Центр студентської творчості отримав
грамоту, яку було вручено аматорам
одразу після закінчення концерту для
пацієнтів та медичного персоналу
Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Студенти виконали пісні й танці — як сучасні, так і
минулих років, а також пісні з неповторним одеським забарвленням.
Як підкреслюється в тексті грамоти, колектив самодіяльних артистів
ОНМедУ нагороджено «за подаровані
миттєвості чудового виконання украї-
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