
Ситуація, спричинена пандемією коронавірусу,
ускладнює надання  спеціалізованої допомоги
хірургічним хворим. Своєчасність і повнота опера-
тивного втручання, як відомо, безпосередньо впли-
вають на результати лікування та прогноз захворю-
вання.

Також варто зазначити підвищений ризик мор-
бідності та летальності від COVID-19 у хворих з
хірургічною патологією. В умовах протиепідемічно-
го режиму ретельне планування дообстеження та
лікування додатково ускладнене навантаженням на
діагностичні та лікувальні заклади, необхідністю
здачі аналізів на SARS-CoV2 на догоспітальному
етапі, певними організаційними протиепідемічними
обмеженнями.

Університетська клініка ОНМедУ в умовах пан-
демії зосередила зусилля на наданні невідкладної
допомоги хворим з більш складною патологією, що
потребує мультидисциплінарного підходу та високо-
технологічного обладнання.

Показовим є випадок хворої Л., 59 років, яка
звернулась з тяжкими проблемами — місцево роз-
повсюдженим раком яєчників, субтотальним карци-
номатозом очеревини малого таза, передньої че-
ревної  стінки, діафрагми та іншими серйозними
хворобами.

Перебіг захворювання ускладнився розвитком
напруженого асциту-перитоніту, частковою кишко-
вою непрохідністю. 

Після  ретельного  дообстеження  та  до-
операційної підготовки було виконано оперативне
втручання мультидисциплінарною бригадою у складі
завкафедри акушерства і гінекології д. мед. н.,
професора, лікаря-онкогінеколога І. З. Гладчука, зав-
кафедри хірургії № 3, д. мед. н., професора, лікаря-
онкохірурга О. І. Ткаченка.

Завдяки спільним зусиллям хірургічної, гінеко-
логічної, анестезіологічної бригад, хвора задовіль-
но перенесла надскладне втручання з мультивісце-
ральними резекціями та інтраопераційною хіміоте-
рапією.

Вчасно виконане орперативне втручання з пер-
винною оптимальною циторедукцією запобігло роз-
витку гострої кишкової непрохідності у найближчий
час (одна-три доби) та залишило шанс на подаль-
ше одужання.

На жаль, кількість таких хворих невпинно зрос-
тає. Незважаючи на виклики сучасних реалій, хірур-
гічна допомога має надаватися своєчасно та в пов-
ному обсязі.

Колектив клініки має можливість забезпечува-
ти високоспеціалізованою медичною допомогою
хворих в унікальних випадках і на таких прикладах
проводити навчання студентів ОНМедУ з урахуван-
ням досягнень сучасної медицини.

  О.  І.  ТКАЧЕНКО,
д. мед. н., професор,

зав. кафедри хірургії № 3

НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ КЛІНІЦІ

Здавалося, тільки вчора ми проводили останню у 2019 році
Вчену раду, яка припала на День святого Миколая. З піднесе-
ним настроєм зустрічали 2020 рік, але і він уже добігає кінця.
Про те, що цей рік із «дзеркальними» числами виявився вкрай

важким у багатьох сферах життя, висловлюються представ-
ники усіх верств суспільства — від політиків до пересічних
жителів.
Увесь світ було охоплено неочікуваною бідою — пандемією

коронавірусу. Ми втратили багато видатних людей, і вже мо-
жемо назвати рідних, знайомих, кого спіткала ця недуга.
Проте ситуація, що склалася, навчила нас по-іншому диви-

тися на світ. Приймати виклики — і гідно «тримати удар».
Берегти себе і своїх близьких. Продовжувати виконувати свої
обов’язки — кожний на своєму місці. Надавати допомогу тим,
кому важче, хто потребує твоєї підтримки...
Навчальні заклади перебували в незвичних обставинах, яких

раніше не було у навчальному процесі, — довготривалому ка-
рантині, навчанні та вихованні онлайн.
І ми ці складні обставини гідно пережили, тому що в уні-

верситеті набагато раніше були запроваджені засоби навчан-
ня на основі викликів сучасності. Дистанційна робота не ста-
ла для нас чимось несподіваним
У новому форматі всі заходи — від лекцій, конференцій або

виступів наших аматорів на різних конкурсах — усе дістава-
ло високу оцінку.
Немає на світі людини, яка б не намагалася з оптимізмом

та надією дивитися у майбутнє, вірити у свої сили та
здібності. І у нас є всі підстави назвати цей рік важких випро-
бувань ще однією гідною сторінкою у 120-річній історії
ОНМедУ.
Відбулися вибори ректора, на які весь колектив очікував

цілих два буремних роки. Це дає підстави для сподівання на
подальший  стабільний розвиток університету, злагоджену
роботу усього колективу, успішність запровадження багатьох
нових проєктів і задумів.
Дорогі викладачі, співробітни-

ки, студенти!
Щиро вітаю усіх вас з Новим

роком та Різдвом! Нехай наступ-
ний рік стане більш приязним до
кожного, принесе у ваші родини
тепло і радість, добробут і спо-
кій, бажання жити, працювати і
вчитись!

Ваш Валерій ЗАПОРОЖАН

Вчена рада 

З новорічними
святами, друзі!

24 грудня 2020 року відбулося ос-
таннє у цьому році засідання Вченої
ради.

Як завжди, наприкінці  року було
підбито підсумки роботи та оприлюдне-
но плани на новий 2021 рік.

З  новими  правилами  прийому  до
ОНМедУ в 2021 році ознайомив заступ-
ник Голови приймальної комісії доцент
Г. Ф. Степанов.

Про підсумки і проблеми наукової
діяльності та підготовки науково-педа-
гогічних кадрів за 2020 рік доповів в. о.
ректора професор Р. С. Вастьянов. Він зо-
середив увагу присутніх на посиленні
інтересу молодих співробітників до роз-
витку медичної науки. Доповідач наго-
лосив на необхідності створення умов, у
яких молоді спеціалісти матимуть змогу
відчути себе потрібними національній
науці. «Треба дбати про молоду зміну,
талановитих науковців, пітримувати їх,
мотивувати на наукову діяльність, ство-
рювати резерв на завідування кафедра-
ми», — сказав Руслан Вастьянов. Пітри-
мав доповідача і голова Вченої ради ака-
демік В. М. Запорожан: «У нас є потен-
ціал і умови, потрібно тільки бажання
наших старших колег, завідувачів ка-
федр допомогти молоді. Прошу присвяти-
ти наступний рік своїм молодим кад-
рам».

Про підсумки антикорупційної ді-
яльності у 2020 році звітував проректор
з науково-педагогічної роботи доцент
К. О. Талалаєв. Він зазначив, що ро-
бота, яка включає в себе профілактичні
заходи, допомогу в декларуванні до-
ходів співробітників, у проведенні ви-
борчої кампанії була виконана у пов-
ному обсязі. Також було затверджено
план антикорупційної діяльності в 2021
році.

ПІДСУМКИ РОКУ —
ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Вчена рада одноголосно схвалила
внесення змін до Положення про присвоє-
ння звання «Почесний доктор Одеського
національного медичного університету»
(“DOCTOR HONORIS CAUSA”), з яки-
ми присутніх ознайомила секретар Вче-
ної ради О. Л. Аппельханс. Сьогодні По-
чесними докторами можуть бути не тіль-
ки закордонні вчені, а й вітчизняні. Най-
головніше, щоб ця людина була видат-
ною та достойною, мала багато досяг-
нень. У цьому зв’язку було оголошено
подання щодо присвоєння звання «По-
чесний доктор ОНМедУ» професору Ф. І.
Костєву.

Професор М. М. Пустовойт висунув
клопотання щодо присвоєння кафедрі
психіатрії, наркології та медичної психо-
логії Одеського національного медичного
університету, яку він очолює, ім’я Валерія
Семеновича Бітенського — члена-корес-
пондента Національної академії медичних
наук України, доктора медичних наук,
професора, заслуженого діяча науки і тех-
ніки України, психіатра вищої категорії,
відмінника охорони здоров’я. Пропозицію
було одностайно підтримано.

За конкурсом було обрано закритим
голосуванням 10 завідувачів кафедр,
відкритим — доцентів і професорів. На-
прикінці засідання було вручено Диплом
доктора наук, атестати доцентів, патен-
ти на корисну модель.

У заключному слові голова Вченої
ради академік В. М. Запорожан подяку-
вав усіх за сумлінну працю протягом усь-
ого року. Ще раз наголосив, що керівниц-
тво постійно працює над новими ідеями
щодо соціальної політики, шукає нові мо-
тивації для реалізації наукового потенці-
алу всіх науковців, а насамперед — мо-
лоді. Побажав усім присутнім здоров’я,
добра і злагоди у новому 2021 році.
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Р. В. Мерешко

2020 рік, що, нарешті,
відходить в історію, запам’я-
тається не тільки пандемією
підступного вірусу, не тільки
обмеженнями і онлайнами, а
й вихованням наполегливості
і витривалості, оптимізму та
працелюбності незважаючи
ні на що. Це стосується і жит-
тя та навчання студентської
молоді.

У нашому університеті,
попри карантинні обмежен-
ня, студентська творчість не
просто розвивається, а вирує!
З жовтня юні таланти взяли
участь аж у п’яти фестивалях
і конкурсах! І що найголовні-
ше, із найвищими результа-
тами.

У листопаді Центр сту-
дентської творчості ОНМедУ,
за підтримки національно-
культурних товариств при
управлінні культури і туриз-

ВІТАЄМО
СТУДЕНТСЬКІ

ТАЛАНТИ!

На 90-му році пішов з життя доктор ме-
дичних наук професор Сергій Олександро-
вич Гешелін.

С. О. Гешелін народився у 1930 році в
сім’ї професора-оториноларинголога Олек-
сандра Ісааковича Гешеліна і став продов-
жувачем династії професорів-хірургів, яка
була заснована його дідом, Ісааком Соло-
моновичем Гешеліним.

Після закінчення з відзнакою у 1953 році
лікувального факультету Одеського медич-
ного інституту Сергій Олександрович був на-
правлений на Донбас, де спочатку працю-
вав хірургом у медсанчастині шахти, а потім
у лікарні Горлівки.

У 1956 році він повернувся до Одеси і
почав працювати ординатором хірургічного
відділення міської лікарні № 1 (колишньої
Єврейської, тої самої, де більше 40 років
працював його дід).

З 1969 року, протягом десяти років, він

Пам’ять 

На 78-му році пішов з життя видатний
вчений, педагог, лікар-психіатр, член-
кореспондент НАМН України, професор
Валерій Семенович Бітенський.

Свій трудовий шлях він почав ще в роки
студентства, працюючи санітаром психі-
атричної лікарні. Саме тоді  обрав напря-
мок своєї майбутньої діяльності на ниві
психічного здоров’я.

Завжди сповнений співчуттям до лю-
дей із розладами психіки, Валерій Семе-
нович і як лікар, і як головний лікар Одесь-
кої обласної психіатричної лікарні, а зго-
дом і як завідувач кафедри психіатрії та
медичної психології ОНМедУ робив все від
нього залежне, щоб допомогти хворим на
психічні розлади.

В. С. Бітенський виховав цілу плеяду
лікарів-психіатрів — трьох професорів,

ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ
БІТЕНСЬКИЙ

СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕШЕЛІН

завідував хірургічним відділенням, а в 1978-му — очолив курс онкології. З 1989
року керував кафедрою шпитальної хірургії та хірургії стоматологічного факульте-
ту ОМІ ім. М. І. Пирогова; з 2008-го по 2013 рік завідував кафедрою загальної
хірургії ОНМедУ.

У 1962 році  С. О. Гешелін захистив кандидатську дисертацію на тему «Ди-
хання та кровообіг при високій і тотальній спинномозковій анестезії».

У 1974 році захистив докторську дисертацію на тему «Порушення обміну натрію,
калію, кальцію, магнію у хірургічних хворих та інтенсивна коригуюча терапія».

Сергій Олександрович виховав трьох докторів медичних наук. Під його керів-
ництвом було захищено 16 кандидатських дисертацій. Він є автором 6 моно-
графій, понад 300 публікацій, більшість з яких присвячена питанням невідклад-
ної хірургії, онкології, анестезіології та реанімації.

С. О. Гешелін назавжди залишиться в пам’яті та серцях рідних, друзів, учнів.

безліч кандидатів медичних наук. Відомий далеко за межами нашої країни,
професор В. С. Бітенський є автором багатьох монографій та майже тисячі
наукових праць.

Лекції Валерія Семеновича захоплювали студентів і лікарів, сприяли їхньо-
му творчому розвитку та бажанню глибоко зрозуміти людину, яка страждає
від порушення свого душевного стану, допомогти їй.

Дуже людяний, доброзичливий, оптимістичний, який інтуїтивно відчував
людину майже з першого погляду — таким він назавжди залишиться у нашій
пам’яті...

З ДОБРИМ
СЕРЦЕМ

Співробітники і студенти
— вихованці Центру сту-
дентської творчості ОНМедУ,
заздалегідь подбали про те,
щоб передати маленьким па-
цієнтам, які лікуються в дитя-
чому відділенні у Валіховсь-
кому провулку, солодощі до
Дня святого Миколая, чарів-

СКАРБНИЧКА
НАУКОВИХ
ДОСЯГНЕНЬ

СНТ 
На конференціях в Націо-

нальному медичному універ-
ситеті імені О. О. Богомольця
(AYMS 2019) та в Чернівець-
кому національному медич-
ному університеті (BIMCO
2020) вона посіла друге місце
в секціїї «Терапія».

Також Надія Мітрохіна
брала участь у міжнародній
студентській  конференції
(ISCOMS 2020) у місті Гро-
нінген, Нідерланди, яка про-
ходила онлайн.

У скарбничку її наукових
досягнень можна покласти й
публікацію у збірці тез 10-ї
міжнародної конференції
Євразійської асоціації тера-
певтів у розділі «Конкурс сту-
дентів та молодих вчених»,
яка пройшла онлайн 21–23
жовтня 2020 року.

 — Своїми досягненнями я
зобов’язана кафедрі внутріш-
ньої медицини № 1, яка мене
завжди підтримувала і під-
тримує, — завідувачу кафед-
ри, д. мед. н. професору Ю. І.
Карпенку; завучу кафедри,
к. мед. н. О. В. Савельєвій; ке-
рівнику гуртка к. мед. н.
О. В. Потапчуку і моєму на-
уковому керівнику доценту
О. І. Перстньову.

Бажаємо Надії Мітрохіній
успіхів у навчанні та нау-
ковій роботі, нових цікавих
конференцій та зустрічей,
безліч ідей та реалізації всіх
планів.

   Богдан ЗІНЧУК,
голова СНТ ОНМедУ

— І ми не помилилися, —
розповідає директор Центру
студентської творчості Сні-
жана Олександрівна Бичко-
ва. — Саме відібрані нами
матеріали отримали високі
нагороди!

Переможцями стали сту-
дентка міжнародного фа-
культету Мінакші Чандрар
(5 курс, 15 група) — виступ у
домашньому інтер’єрі і тан-
цювальний дует у складі Ша-
нана Мілера У (3 курс, 20
група) і Аліни Варгези (3
курс 7 група) — композиція
на фоні Воронцовської коло-
нади. Відео цього виступу
було відправлено на міжна-
родний фестиваль мистецтв
до Лас-Вегасу, а Мінакші
Чандрар — на фестиваль до
Праги.

Шоу-балет “DRIVE” по-
сів перше місце на міжнарод-
ному конкурсі-фестивалі “Va-
canze Romane” Європейської
асоціації культури в Римі у
номінації «естрадний танок»
і друге місце на фестивалі
“Talents of Europe” в Іспанії.

На міжнародному кон-
курсі «Сузір’я Україна-Євро-
па», мета якого — популяри-
зувати українську культуру
в Європі, наш студент Олек-
сандр Андронік отримав дип-
лом за перше місце в номінації
«Естрадний спів», чудово ви-
конавши ліричну пісню «Ніч
яка місячна...»

Ми дуже пишаємося на-
шими талановитими студен-
тами, творчість яких було так
високо оцінено на міжнарод-
ному рівні. Вітаємо і директо-
ра ЦСТ С. О. Бичкову та му-
зичного керівника М. Г. Го-
ровенка з перемогою їхніх ви-
хованців.

Бажаємо в Новому році
гідно представляти ОНМедУ
в мистецьких проектах, здо-
ров’я та натхнення!

  О. ПОДОЛЬСЬКА

му, національностей та релігій
Одеської обласної держадмі-
ністрації та громадської ор-
ганізації «Товариство індій-
ської культури» провів фести-
валь на тему «Традиції та
культура народів світу».

Особливістю стало те, що
учасники фестивалю повинні
були виступати на різних
локаціях — там, де їм більше
подобається і, звісно ж, на
найбільш гарних та мальов-
ничих.

У старовинних куточках
Одеси чи в домашньому ін-
тер’єрі, у приміщенні самого
ЦСТ тощо. Все це було від-
знято на відео і відправлено
на  конкурс .  Авторитетне
журі, до складу якого вхо-
дили як викладачі універси-
тету, так і фахівці з мистецт-
ва,  обрали  всього  два  ві -
део.

ного свята, у який кожна ди-
тинка чекає на подарунки.

Кожну цукерку прикраси-
ли фігуркою оленя, щоб дітям
було цікаво отримати соло-
дощі-іграшки.

Через карантин в саме від-
ділення не можна було зайти,
отож все було передано меди-
кам з таким побажанням:
«Нехай діти радіють і швид-
ше одужують!»

Н. СЕРГІЄНКО

Надія Мітрохіна — старо-
ста наукового гуртка кафед-
ри внутрішньої медицини
№ 1 з курсом серцево-судин-
ної патології. Коло її інтересів
досить широке — кардіоло-
гія, ендокринологія, гематоло-
гія... Але перевагу віддає ен-
докринології. 

Вже два роки Надія пра-
цює над дослідженням, при-
свяченим цукровому діабету і
його впливу на якість життя
пацієнтів. 

Вона регулярно бере участь
у конференціях для студентів і
молодих вчених. У минулому
році презентувала свою робо-
ту на конференціях в Одесі,
Києві і Чернівцях.


