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ВНМУ набув статусу всесвітньої
навчальної бази для офтальмологів

Почесне звання всесвітньої навчальної бази для офтальмологів
отримав Вінницький національний медичний університет ім. М.
І. Пирогова завдяки курсу ESASO
(European School for Advanced
Studies in Ophthalmology) Європейської школи післядипломного
навчання офтальмологів, який
пройшов у Вінниці з 13 по 17 травня. Це був перший захід такого
плану, що відбувся на теренах колишнього СНД.
– Для нашого регіону це унікальна можливість обміну науковими
знаннями та технологіями, а також
нагода розвивати зв’язки з європейськими інституціями у сфері охорони здоров’я. Ми готові підтримувати
у місті створення філій таких науково-освітніх центрів, – сказав на
відкритті курсу мер Вінниці Сергій
Моргунов. – Це важливо у контексті
реформування охорони здоров’я.
Адже підвищення рівня професійності медиків та впровадження новітніх методик у різні галузі медицини означатиме покращення якості
послуг для пацієнтів.
Участь у програмі взяли 24
офтальмологи з 10 країн: України,
Білорусі, Казахстану, Румунії, Ірану, Єгипту, Йорданії, Польщі, Алба-

нії та Франції. Європейська школа
передового досвіду в офтальмології з головним офісом у Швейцарії
на базі університету м. Лугано займається підвищенням кваліфікації
лікарів з усього світу вже протягом
11 років. В Європі представлені
філії ESASO в Італії, Польщі, Словенії, з 2010 року існує кампус в
Азії. Курси, присвячені вирішенню
різних проблем лікування хвороб
ока, проходять під егідою ESASO
в Європі та Азії декілька разів на
рік. У ВНМУ пройшов курс, присвячений лікуванню патологій рогівки.
ESASO пропонує як практичне, так
і теоретичне навчання, і у Вінниці
були поєднані ці два підходи.
- Завдяки тривалій підготовці
курсу та перемовинам вдалося запросити до Вінниці надзвичайних
лекторів з Європи, експертів із визначним клінічним та викладацьким досвідом. Це були виконавчий
директор школи ESASO, професор Джузеппе Гуарначо (Giuseppe
Guarnaccia, Італія), професор Хосе
Гуель (Jose Guell, Іспанія), професор Роберто Белуччі (Roberto
Bellucci), професор Маріо Даміано
Торо (Mario Damiano Toro), Маріо
Нубіле (Mario Nubile), професор
Йоав Наум (Yoav Nahum, Ізраїль),
– говорить організаторка курсу, за-

відувачка кафедри офтальмології
ВНМУ, к.мед.н, доц. Наталя Валентинівна Малачкова.
Окрім іноземців, лекторами курсу
були українські спеціалісти. Це Наталія Малачкова, Георгій Пархоменко, Тетяна Манойло, Андрій Ковальов та проф. Ярослав Пенішкевич.
- Ми були першими в ESASO, хто
запровадив нові форми роботи
під час навчання, – говорить Наталя Валентинівна. – Останній день
курсу був присвячений розбору
складних клінічних випадків, які
підготував кожний викладач. Вони
створювали презентації щодо цих
випадків заздалегідь. Учасники
розбивались попарно, ми ставили у
такі пари делегатів із різних країн,
щоб вони могли обмінятись різним
досвідом. Це було зроблено для
того, щоб закріпити знання учасників, щоб вони зрозуміли, навіщо
їм потрібні ці знання. Організатори
ESASO сказали, що робитимуть
такі розбори на кожному з курсів.
Вони добре оцінили такий педагогічний підхід.
Свою участь у курсі ESASO в Україні його викладач, професор Хосе
Гуель описує тільки з самого позитивного боку:
Початок. Закінчення на 2-й стор.
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ВНМУ набув статусу всесвітньої
навчальної бази для офтальмологів
Закінчення. Початок на 1-й стор.
- Ми тут через роботу Наталі Малачкової, вам дуже пощастило, що маєте
такого спеціаліста, яка здійснила підготовку цього модулю. І ми всі дуже
щасливі, тому що ми всі позитивно
вражені університетом, складом учасників курсу та якістю його підготовки.
Ми бачимо хорошу можливість продовжувати це співробітництво, тому
що ми будемо повторювати модулі, а
також розроблятимемо нові й будемо
раді повернутись до вас знову.
Так само позитивно оцінив організацію курсу й ізраїльський професор
Йоав Наум. Він розповів, що його дідусь та бабуся – вихідці з України, які
загинули у Другу світову війну поблизу Копайгорода Вінницької області за
трагічних обставин.
- Тому для мене це дуже особливий візит. Я відчуваю, що частина
мене знаходиться тут, люди тут виглядають як мої дідусь та бабуся, кожен трошки схожий на них, – сказав
професор Наум. Він, як представник
найбільшого в Ізраїлі клінічного відділення, що займається проблемами
лікування рогівки, прочитав на курсі
дві лекції: про хвороби поверхні ока
та про інфекції рогівки.
Учасники також були задоволені роботою на курсі. Так, його учасниця із
Франції, випускниця ВНМУ 2000 року,
Людмила Дюваль не бачить різниці
між курсами в Україні та Швейцарії:
- Я брала участь у подібному курсі у Швейцарії, і цей проводиться на
такому ж рівні за рахунок наявності
професорів із різних країн. Бажаю
ВНМУ організовувати побільше таких
курсів, адже курс ESASO проходить
вперше у східній Європі.
- Ми обговорили можливість проведення такого ж модулю у травні
наступного року, але на іншу тему, –
говорить про перспективи співпраці
Наталя Малачкова. – Для того, щоб

ми могли розвиватись і обговорювати
створення кампусу ESASO світового рівня на базі ВНМУ, нам необхідно
отримати певне обладнання. Деякі симулятори фірми готові нам допомогти
отримати у тимчасове користування,
дещо повинен докупити університет, і
тому багато залежить від нашої організації.
Учасники та лектори курсу також

відмітили гостинність, прекрасне розташування університету та цінову
політику проведення курсу. Участь у
ньому дає можливість отримати СМЕкредити, а сам курс коштує учасникам
майже вдвічі дешевше, ніж у Європі,
що дає змогу брати у ньому участь молодим лікарям.
Вікторія РОДІНКОВА

Другокурсники ВНМУ вибороли «золото» та «срібло»
Другий рік поспіль Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова приймав учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій, домедична допомога при екстремальних
ситуаціях».
Протягом трьох днів, з 16 по 18 травня, на базі ВНМУ за звання найкращих змагалися 32 представники медичних вишів з усієї
України: ВНМУ, Донецького національного медичного університету (Краматорська та Кропивницька філії), Дніпропетровської медичної академії, Івано-Франківського національного медичного
університету, Львівського національного медичного університету,
Полтавської медичної стоматологічної академії, Сумського державного медичного університету, Черкаської медичної академії,
Запорізького державного медичного університету, Чернівецького національного медичного університету, Тернопільського національного медичного університету та Київського національного
медичного університету.
Закінчення на 3-й стор.
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Робот Да Вінчі та сучасні європейські практики
У ВНМУ пройшов традиційний міжнародний конгрес «Сучасні аспекти збереження
та відновлення здоров’я жінки»
У цьому році науково-практичний форум відбувся 10-11 травня і
його відвідали більше 400 учасників не лише з України, а й з країн
найближчого зарубіжжя – Молдови та Білорусі – та Ізраїлю. Окрім
науковців серед делегатів форуму
було й багато практичних лікарів.
– На конференції представлені
практично всі професори, які працюють в акушерстві та гінекології в
Україні, – розповіла голова оргкомітету конгресу, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №2
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,
Президент Української асоціації Медичних освітніх симуляційних технологій, д-р. мед. наук, проф. Ольга Василівна Булавенко. – У цьому році ми
провели окремо пленарне засідання, а безпосередня робота конгресу
відбувається у п’яти секціях, присвячених актуальним питанням акушерства та гінекології, ендокринної
гінекології, оперативній гінекології,

невиношування вагітності, патології
шийки та тіла матки, які проходять
паралельно.
У роботі цих секцій участь взяли
165 доповідачів, тематика презентацій яких була невід’ємно пов’язана з
практичною медициною. Інтерес до
доповідей був настільки високим,
що секційні засідання у перший день
конгресу тривали не менше дев’яти
годин.
Найбільш
інновативною
стала
секція, присвячена питанням оперативної гінекології. На цій секції,
модерованій професором ВНМУ
Олександром Олексійовичем Процепко та д. мед. наук Андрієм Миколайовичем
Григоренко,
були
представлені дві онлайн трансляції.
Перша – з «Універсальної подільської клініки» з приводу гістероскопічіної хірургії, друга – щодо хірургії
роботизованої – з центру «Інномед».
Операція в останньому випадку проводилась із залученням першого в
Україні робота Да Вінчі, який вже декілька місяців працює у цій вінниць-

кій приватній клініці.
Чотири майстер-класи, які прохолодили на другий день конференції
11 травня і на які записалось понад
сто учасників із різних міст, були
присвячені питанням психології, гістероскопії, передчасних пологів та
генітального пролапсу, а також УЗД
у репродуктивній сфері.
Модератором семигодинного тренінгу з питань діагностичної гістероскопі була проф. НМАПО імені П.Л.
Шупика, д. мед. наук, проф. Алла
Дмитрівна Вітюк, яка проводила заняття на симуляторах, спеціально
привезених для цього з Києва.
А в чотиригодинному майстер-класі з невідкладних станів в акушерсько-гінекологічній практиці участь
узяв лікар з Ізраїлю.
– Такі конференції дають можливість українським акушерам-гінекологам безперервно підвищувати
стандарти лікування із застосуванням найкращих європейських практик, – підсумувала Ольга Булавенко.
Спілкувалась Вікторія РОДІНКОВА

Всеукраїнської олімпіади з екстреної медичної допомоги
Завдання олімпіади складалися з двох частин: практичної та теоретичної. Під час практичної частини кожен учасник мав виконати по
три завдання, у ході яких протягом п’яти хвилин потрібно було оцінити характер травми та
визначити, що потрібно зробити пацієнтові у
першу чергу, не відволікаючи увагу на другорядні моменти на кшталт подряпин, синців.
За словами голови журі, завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини, к.м.н., полковника медичної служби
запасу Миколи Васильовича Матвійчука, усі
ситуації були взяті з реального життя:
- Перша – жінка на сьомому місяці вагітності послизнулась у ванній, впала і отримала
враження струмом, перебуває у стані клінічної смерті. Друга – збито 10-річного школяра
на пішохідному переході, відкрита кровотеча

зі стегнової артерії. Третя – травмування при
спуску з гори на велосипеді. – говорить Микола
Васильович. – Теоретична частина складалася
з тестів, які містили по 50 запитань із варіантами відповідей. З ними майже всі учасники впоралися добре, адже завдання базувалися на
навчальній програмі та не виходили за її межі.
За підсумками теоретичного та практичного випробувань перше місце посів студент ІІ
курсу ВНМУ Олександр Диба, який отримав
143 бали із 150 можливих. На другому – другокурсниця ВНМУ Наталія Усенко та представник Черкаської медичної академії Віталій
Прокопенко. Третє розділили між собою ще
один представник Черкаської медичної академії та Донецького національного медичного університету (Кропивницька філія).
Катерина БАРКАЛОВА
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Фахівці з усієї України
обговорили питання сучасної
патоморфологічної діагностики
10-11 квітня 2019 року у на базі
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова відбулася міжнародна науково-практична
конференція
«Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря», в якій взяли участь патологоанатоми, сімейні лікарі, терапевти,
гастроентерологи, інфекціоністи,
акушери-гінекологи, неонатологи,
педіатри, онкологи, хірурги, урологи, судово-медичні експерти, головні лікарі, заступники головних лікарів з медичної частини, юристи,
завідувачі лабораторій, завідувачі
кафедр, науковці, практикуючі лікарі інших спеціальностей. Провідні фахівці з України та Європи з
патологічної анатомії, онкології, інфекційних хвороб, онкогінекології,
педіатрії, неонатології, гастроентерології, хірургії ділилися науковим
та клінічним досвідом у форматі
лекцій, доповідей, майстер-класів,
воркшопів та дискусій.
Головною метою заходу було
об’єднати досвід патологів та клініцистів різних спеціальностей задля
поліпшення якості медичної допомоги, підкреслити важливість зв’язку
«клініцист - морфолог» у верифікації
діагнозу та виборі тактики подальшого медикаментозного лікування, І
ця мета була досягнута.
Вперше в Україні в межах конференції було створено платформу
комплексного, мульти- та трансдисциплінарного підходу до сучасної патоморфологічної діагностики у практиці
сучасного лікаря, розглянуто питання
сучасного уявлення щодо процесів патогенезу, діагностики, прогнозування
та вибору методу лікування захворювання на основі комплементарної
асиміляції різних дисциплін (кібернетики, математики, фізики, інформатики тощо), показані можливості нових
предметних таксономій.
Учасники
конференції
ознайомились з портфоліо лікаря як
веб-технологією, орієнтованою на
відображення навчальних або професійних успіхів фахівця під час безперервної медичної освіти. Це дасть
можливість кожному лікарю акумулювати досвід практико-орієнтованого навчання, оцінити результати
освітніх процедур, соціальні відносини і продемонструвати набуті компетенції за міждисциплінарними та
трансдисциплінарними напрямами
медицини.
Окрім того, в рамках Конференції

було проведено нараду експерта групи МОЗ України за профілем «Патологічна анатомія, судово-медична експертиза, дитяча патологічна анатомія»
з начальниками патологоанатомічних
бюро, головними позаштатними міськими та обласними спеціалістами, завідувачами патологоанатоміних відділень та лабораторій.
Основною темою першого дня конференції були актуальні питання та
значення сучасної патоморфологічної діагностики в клінічній практиці
лікаря. Обговорення тематичних питань відбувалося у рамках трьох паралельних секцій.
Під час дискусії на секції «Сучасні клініко-морфологічні аспекти в
діагностиці захворювань шлунковокишкового тракту» були висвітлені
сучасні методи досліджень у патоморфології та гастроентерології,
інфекційних хворобах, гематології.
Особливу увагу приділено питанням формування персоніфікованого підходу до лікування пацієнтів із
захворюваннями
шлунково-кишкового тракту на основі доказової
медицини, практичного досвіду гастроентерології та патоморфології.
Ключовими спікерами виступили
проф. Туманський В.А., проф. Н.Б.
Губергріц, проф. О.О. Дядик, проф.
Мороз О.В, проф. Дудник В.М., проф.
Кузьмінова Н.В.
Одним з актуальних питань сучасної охорони здоров’я залишається
клініко-морфологічний вплив стеатогепатиту на розвиток фіброзу та
цирозу печінки. Найсучасніший погляд, який базується на клінічних
спостереженнях на дану проблему,
було представлено під час роботи
конференції.
Особливе місце у практиці лікаря посідає тема захворювань під-

шлункової
залози.
Недостатньо
з’ясований патогенез чинить складнощі у верифікації діагнозу та подальшому лікуванні. Серію доповідей про сучасні візії етіології та
перспектив лікування захворювань
підшлункової залози висвітлено під
час дискусії ключовими спікерами
конференції.
Погляд у майбутнє – нова ера молекулярної медицини – протеоміка як
визначна сучасна технологія – є амбіційним та цілком реалістичним проектом, що може суттєво розширити
уявлення про механізми виникнення
та перебіг захворювань з метою становлення персоналізованого медичного обслуговування.
Секція «Морфологічна діагностика в практиці акушера-гінеколога,
неонатолога та онкогінеколога»
об’єднала клінічний та морфологічний підходи у діагностиці патології
жіночих статевих органів, інноваційні технології в патоморфологічній
діагностиці та лікуванні онкологічної
патології, які базуються на сучасних
світових рекомендаціях. Ключовими
спікерами секції виступили проф.
Шпонька І.С., проф. Булавенко О.В.,
проф. Григоренко А.П., д.мед.н. Таран О.А., проф. Романюк А.М., доц.
Шатрова К.М., проф. Яблонь О.С.,
проф. Незгода І.І.
Під час дискусії до уваги учасників
представлено сучасні напрацювання
у питаннях морфології гіпоксичних
та ішемічних уражень головного мозку в перинатальному періоді. Провідні науковці розповіли про проблеми
плацентарної дисфункції та методи її
корекції.
Особливе місце займала тема
добро-та злоякісних новоутворень в
гінекології. Передовий вітчизняний
та іноземний досвід у діагностиці,
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верифікації та лікуванні пухлин яєчників було розглянуто з морфологічної та клінічної точок зору.
Головною темою дискусії на секції «Інноваційні
методи діагностики та морфологічної верифікації
онкохірургічної патології» були фундаментальні
аспекти сучасної онкохірургії, виклики та надбання
у діагностиці хірургічної патології. Ключовими спікерами були академік Романенко А.М., проф. Шапринський О.В., проф. Костюк О.Г., проф. Захарцева Л.М., проф. Болгова Л.С., проф. Каніковський
О.Є., д. мед. н., Малишева Т.А., проф. Покидько
М.І., доц. Ольхов В.М.
Особливу увагу приділено глобальній для усіх
країн світу проблемі колоректального раку, вирішення якої потребує мультидисциплінарної інтеграції. Також доповідачі висвітлили передові
технології та стандарти ведення хворих з уроонкологічною патологією, були описані унікальні
практичні випадки та шляхи вирішення непростих
клінічних завдань.
Окремим блоком на секції було представлено
онкологічну патологію нервової системи, оскільки
дана група захворювань вимагає перманентного
зв’язку «морфолог-клініцист».
Другий день міжнародної конференції був присвячений правовим питанням в роботі лікаря.
Перелік таких питань є невичерпним, особливо в
умовах реформи медицини. Тому серед учасників
конференції було багато головних лікарів, завідувачів відділень, юрисконсультів лікарень.
Розпочалась панельна дискусія «Юридична регламентація та організаційно-економічні аспекти
діяльності медичного працівника» виступом голови ГО «Фундація медичного права та біоетики
України», завідувача кафедри медичного права
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького доктора юридичних
наук І. Я. Сенюти. Основною темою виступу були
правові механізми захисту прав лікаря. Зацікавленість учасників дискусії викликали особливості
застосування практики Європейського суду з прав
людини для захисту лікаря.
Із системою управління якістю у закладі охорони
здоров’я на підставі стандартизації основних процесів, її міфічністю та реальністю познайомив слухачів керівник центру науки, організації контролю
якості та безпеки медичної діяльності Клінічної
лікарні «Феофанія» Державного управління справами, бізнес консультант та бізнес-тренер, професор А. С. Котуза.
Економічні аспекти проблеми безпеки пацієнтів
проаналізував у своїй доповіді професор Ю. М.
Скалецький з ДУ «Інститут громадського здоров’я
ім. О. М. Марзєєва НАМН України. В умовах переходу закладів охорони здоров’я на договірні
відносини з пацієнтом, дана тема є досить актуальною, розкриття основних проблем безпеки
пацієнтів стануть потужною допомогою закладам
охорони здоров’я.
Стандарт ISO 9001:2015, досвід його впровадження та управління ризиками розкрила у своєму виступі доцент Центру реконструктивної та відновної
медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного університету Л. Г. Роша.
Темі новацій у сфері медицини, а саме – основним принципам відображення професійного
зростання лікарів у механізмі портфоліо присвятила увагу під час свого виступу представник Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика О. О. Суханова. Вона звернула
увагу на зміни в процесі підвищення кваліфікації
лікарів, особливості складання портфоліо та його
структурі.
Кафедра патологічної анатомії, судової медицина та права ВНМУ

Спортивні вершини
Плідними на досягнення видалися квітень та травень 2019 року
для спортсменів Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Так, команда ВНМУ з міні-футболу (жінки)
зайняла ІІІ місце у змаганнях ХІV Літньої Універсіади з окремих
видів спорту серед ВНЗ м. Вінниці, які відбувались 18-20 квітня
2019 року:
Склад команди:
Лимар Яна
6 курс 34гр.
Шумило Ірина
3курс 15б гр.
Янушева Анжеліка 2 курс 96а гр.
Грудка Адріана
2курс 21а гр.
Вербівська Юлія
2курс 25б гр.
Мусіюк Тетяна
2курс 13а гр.
Корнєєва Вікторія 2курс 5а гр.
Повар Ірина
2курс 10а гр.
Козар Вікторія
1курс 10б гр.
Тренер команди призерів – старший викладач кафедри фізичного виховання та ЛФК Романенко Олександр Іванович.
13-14 травня на базі спортивного комплексу МДЮСШ №1 відбулись змагання з легкої атлетики за програмою ХІV літньої Універсіади Вінниччини серед закладів вищої освіти у 2018-2019
навчальному році, де представники ВНМУ вибороли ІІ загальнокомандне місце.
Склад команди:
Кравченко Анна
6 курс, 97б гр.
Герасько Гліб
2 курс, 6а гр.
Яворський Дмитро 2 курс, 97а гр.
Жмур Олена
1 курс, 10б гр.
Матвійчук Мирослав 3 курс, 24а гр.
Подольський Іван 3 курс, 14б гр.
Воробйов Дмитро 1 курс, 20б гр.
Стасюк Юлія
1 курс, 4а гр.
Кравчук Іван
інтерн
Сокоть Роксолана 6 курс, 23 гр.
Пудлич Владислав 3 курс, 9б гр.
Груця Андрій
2 курс, 42а гр.
Некрашевич Анна 3 курс, 51 гр.
Співак Олександра 1 курс, 11а гр.
Іванов Владислав 2 курс, 13б гр.
Хорисенко Марія
3 курс, 16б гр.
Порвіна Дар’я
3 курс, 9б гр.
Фурман Іван
2 курс, 18б гр.
Черкас Марія
інтерн
Литвин Ганна
5 курс, 15а гр.
Окрім того, Кравчук Іван зайняв І
місце з метання диску;
Пудлич Владислав зайняв ІІІ місце
з метання ядра;
Сокоть Роксолана виборола І місце з метання ядра;
Порвіна Дар’я виборола ІІ місце з
метання ядра;
Хорисенко Марія виборола ІІІ місце з метання ядра;
Черкас Марія зайняла І місце на
дистанції 100 м, 200 м.
В естафеті 4х400 м. чоловіча та
жіноча команди зайняли ІІ загальнокомандні місця.
Особливо хочеться відмітити роботу тренерів за досягнення їх
студентів:
- Лисюка Сергія Павловича, старшого викладача кафедри;
- Лісчишина Геннадія Володимировича, старшого викладача кафедри;
- Романенко Олександра Івановича, старшого викладача кафедри;
- Соколовського Андрія Володимировича, старшого викладача
кафедри.
Кафедра фізичної культури та ЛВФ
Вінницького національного медичного університету
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Ольга Брониславівна Бондарчук: «Я

живу алергологією»

19 травня відзначила свій ювілей
доцентка Вінницького національного медичного університету ім.
М.І. Пирогова Ольга Брониславівна
Бондарчук. Про свій шлях у медицину та науку, про своїх вчителів та
про наукові дослідження ювілярка
розповіла «Молодому медику»
- Чому Ви обрали медицину?
- У мене батько – доктор, хірург,
мама – терапевт, була інфекціоністом, гастроентерологом. Я виросла в
родині медиків і ні про що інше, окрім
медицини, не мріяла. Ми жили в селищі Кременчуки Хмельницької області,
у нас було добре життя, хоча батька
постійно не було вдома. Потім ми переїжджали, я змінила багато шкіл, бо
батько і в Старокостянтинові працював, і в Славуті, і в Старій Синяві.
- Чому саме до Вінницького медуніверситету вирішили вступати?
- Наша родина переїхала до Вінниці.
Батько працював асистентом кафедри пропедевтичної хірургії, яка розташовувалась в центральній районній лікарні. І я вступила до медичного
університету у Вінниці, щоправда, не
з першого разу. Рік пропрацювала в
ЦРБ санітаркою в операційному блоці
хірургічного відділення. І ось тоді я задалася питанням: «Навіщо?».
- Але тим не менш стати лікарем
Ви не передумали?
- Я іншого собі не уявляла.
- Ви хотіли стати хірургом?
- Я хотіла бути офтальмологом, але
не склалося. Після закінчення університету я працювала дільничним
терапевтом на Великих Хуторах. Пропрацювала півтора роки, а потім стала
завідувачкою здоровпунктом теплично-овочевого комбінату «Дружба» за
Стрижавкою. І ось туди обстежувати
працівників приїхав професор Головцев, завкафедрою пропедевтики. І
на цій же кафедрі професором була
Олена Михайлівна Кучеренко. Вони
мене запримітили, й запропонувала
мені вступити до ординатури на їх кафедру. Я погодилася, хоча ніколи раніше не замислювалась над тим, щоб
працювати в університеті й займатись
наукою, ніколи не ставила перед со-

бою таку мету. Ординатура стала для
мене дуже гарною базою, Олена Михайлівна була дуже мудрою людиною,
в якої я багато чому навчилася. Коли
я закінчувала ординатуру, вона запропонувала мені йти займатися наукою
до молодого професора Бориса Михайловича Пухлика. Так я стала його
ученицею.
- І з тих пір Ви займаєтесь імунологією…
- Спочатку була алергологія. Перші
два роки ми займалися дослідженням
алергічних захворювань, а потім Борис Михайлович взяв мене на кафедру, і ми були першими, хто став викладати в університеті алергологію з
імунологією. Це було в 1991 році.
- Тобто до цього такого навчального предмета в програмі не було?
- Ні. Тоді це не викладали. Наша кафедра стала першою в Україні, яка почала цим займатись. Наступного року
вже з`явилась кафедра у Києві. А у
нас кафедри не було й немає – є курс
клінічної алергології та імунології на
кафедрі фтизіатрії. А в 1995 році я захистила дисертацію на тему «Динаміка
поширеності алергічних захворювань
за десять років: за 1982-92 роки».
- І якою була ця динаміка?
- Що захворюваність значно зросла.
І ті дані, що ми отримали, показували
значно більшу поширеність захворюваності, ніж дані офіційної статистики. І зараз ситуація така ж сама,
бо офіційна статистика фіксує лише

звернення пацієнтів, а ми проводили
опитування: людина до лікаря не звернулась, а симптоми алергії в неї є.
- І скільки людей, за Вашими даними, сьогодні мають алергію?
- 40%. Хворіють і дорослі, й діти.
Найбільше – алергічний риніт, бронхіальна астма. Трохи менше – харчова
алергія, дерматит.
- Із чим пов`язане таке зростання?
- Екологія та технології: продукти
харчування у нас ненатуральні, дуже
високий вплив отрутохімікатів, харчових добавок. І пандемія алергії спостерігається в усьому світі, не лише в
Україні.
- Що Вам найбільше подобається в
алергології?
- Я живу цим.
- Вам більше подобається викладати чи займатись наукою?
- Я починала з дослідницької роботи,
а зараз мені більше подобається викладацька робота, мені подобається
бути клініцистом, працювати з пацієнтами, хоча вони зараз бувають дуже
важкими. В усякому разі, до мене приходять ті, хто вже має патологію декілька років, хто вже лікувався.
- Ви викладаєте вже понад 20 років. Студенти за цей час змінилися?
- Мабуть, так. Але вони й 20 років
тому були різні, і зараз. Змінився
світ, стало більше інформації. Раніше ми вчили за книжками, книжка
була одна, і ми читали її. А зараз
можливостей багато, хоча деякі
студенти примудряються знайти
старий підручник і подати його як
сучасну інформацію. Але таких
одиниці. Багато студентів дуже
вмотивовані, вони хочуть навчатися, вони знають, ким хочуть бути і
йдуть до цього. Але, нажаль, практично ніхто не хоче бути імунологом
та алергологом.
- Окрім медицини, окрім науки
чим ви ще захоплюєтесь?
- Онуками. У мене їх дві дівчинки,
12 років та 5. Старша каже, що буде
лікарем, коли виросте. І ще в мене є
собака. Є дача. Люблю подорожувати.
Мрію побувати на Мальдивах.
Спілкувалася
Катерина БАРКАЛОВА

Студентки ВНМУ посіли призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з фармації
З 24 по 26 квітня 2019 року на базі
Національного
фармацевтичного
університету (м. Харків) відбувся ІІ
етап Всеукраїнської студентської
олімпіади за спеціальністю «Фармація».
До числа конкурсних були включені
дисципліни, які формують професійну
компетенцію майбутніх спеціалістів
фармацевтичного профілю: «Аптечна технологія ліків», «Організація та
економіка фармації», «Промислова
технологія лікарських засобів», «Фармакологія», «Фармацевтична хімія» та
«Фармакогнозія».

Честь ВНМУ ім. М.І. Пирогова на
олімпіаді захищали студенти ІV курсу
фармацевтичного факультету Підлипна Ірина та Яремчук Анастасія, очолювала делегацію асистентка кафедри
Шепета Юлія Леонідівна. За результатами олімпіади Підлипна Ірина здобула перше місце з дисципліни «Фармацевтична хімія», а Яремчук Анастасія
– ІІ місце з дисципліни «Фармакогнозія».
Бажаємо студентам та їхнім керівникам подальших здобутків та перемог!
Кафедра фармації ВНМУ ім. М. І.
Пирогова
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Викладач ВНМУ виховав
чемпіона Саудівської
Аравії з легкої атлетики
За європейськими мірками, спортом мешканці країні на Аравійському півострові починають займатися доволі пізно. Натомість
рівню фінансування спортсменів їхнім колегам з України залишається лише позаздрити.
Саудівська Аравія для переважної
більшості українців – майже біла пляма, яка асоціюється із нафтою, багатством, пустелею та суворими, навіть
жорстокими законами. Плюс дехто
може згадати про минулорічне скасування заборони жінкам керувати
автомобілем та відвідувати спортивні змагання. І, напевно, лише одиниці
можуть докладніше розповісти про
цей самий спорт на теренах Аравійської пустелі. Серед них старший викладач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізкультури ВНМУ
та тренер із легкої атлетики Андрій
Володимирович Соколовський –
майстер спорту міжнародного класу
з легкої атлетики, срібний призер
Чемпіонату світу та Європи, володар
кращого результату світового сезону 2001 та 2005 років, двократний
учасник Олімпійських ігор 2000 та
2004 року, 13-кратний чемпіон України, неодноразовий переможець та
призер міжнародних змагань серії
Гран-прі та «Золота ліга». Протягом
чотирьох років він тренував збірну
Саудівської Аравії з легкої атлетики.
Про свої враження від країни, яка
лише нещодавно стала відкритою
для туристів, Андрій Володимирович
розповів «Молодому медику».
Мешкав Андрій Володимирович у
Джидді, місті на узбережжі Червоного моря, де й знаходилася спортивна
база. До групи, яку він тренував, входило семеро спортсменів.
- Специфіка арабського світу в
тому, що спорт там не надто популярний, і набрати людей в команду
важко, а набравши, працювати доводилося практично з нуля, - розповідає Андрій Володимирович. - І хоча
в країні діє система легкоатлетичних
клубів, вона не надто розвинена, і в
одному клубі один-два тренера займаються зі спортсменами з усіх видів спорту: і біг, і стрибки… Доводилося спостерігати, як тренер стоїть
із секундомером, а в одній стороні
у нього хтось у довжину стрибає, в
іншій хтось бігає, і він усім процесом
керує.
Ще одна відмінність – пізній у порівнянні з Україною початок спортивної
кар’єри: як правило, спортом юнаки
починають займатися років із 16-17.
- У нас у легкій атлетиці вважається нормальним, коли дитина починає

тренуватися років з 11-12, і до закінченню школи вже має певний рівень
підготовки, їздить на змагання, і
якщо вирішує пов’язати своє життя зі
спортом, то вже має певне уявлення
про нього та якийсь спортивний розряд. Але плюс роботи із дорослими
у тому, що вони більш самостійні та
мають більше життєвого досвіду.
Але їх важко змусити працювати
«через не можу», - каже Андрій Володимирович.
Ще одна особливість – неквапний
темп життя, коли ніхто нікуди не поспішає.
- Мені кажуть: летимо на збори
через п’ять днів. Проходить п’ять
днів питаю: коли? Завтра, якщо бог
дасть. Вилетіли за три тижні, - згадує
тренер.
Що стосується рівня фінансування
спорту, то він є значно вищим, ніж
в Україні. І навіть тих спортсменів,
перед якими не ставлять серйозних
завдань, яких не націлюють на завоювання медалей, двічі-тричі на рік
вивозять на збори до Європи: у Німеччину, Чехію, Польщу.
- Процес тренування має бути
безперервним, а влітку кліматичні
умови в Саудівській Аравії не дозволяють тренуватися, тому ми по
місяцю могли сидіти в Німеччині,
Чехії або Польщі. Їздило чоловік 2530: спортсмени з різних видів спорту,

тренери, перекладачі, менеджери…
- розповідає Андрій Володимирович.
За його словами, в арабському світі є
велика мережа регіональних змагань:
чемпіонати арабських країн, чемпіонати країн Перської затоки, чемпіонат
Азії, які там вважаються більш важливими, ніж світові першості.
- Ми на цих чемпіонатах виступали,
і мій учень встановив національний
рекорд, стрибнувши на 2,22 метри.
Для України на сьогодні рекорд 2,42, а світовий – 2,45, - каже Андрій Володимирович. На запитання
щодо винагороди за підготовку рекордсмена, він відповідає лаконічно:
все було чітко прописано в контракті:
зарплатня, бонуси, заохочення.
Що стосується загальних вражень
від країни, то про них Андрій Володимирович розповідає так:
- Оскільки в країні спекотно, то нічне життя досить жваве. Ідеш о другій, о третій ночі вулицею – багато
молоді, грають у крікет, у футбол,
музику слухають, кальяни курять – і
ніякої агресії. Побачили європейця
– «Привіт!». Поліція їздить, але без
причини не зупиняє і не підходить. А
ось спілкуються вони дуже голосно
та емоційно, зі сторони навіть може
здатися, що сваряться, але насправді це нормальна розмова.
Спілкувалась
Катерина Баркалова
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Творчості Шекспіра присвятили вечір

Сьомого травня на кафедрі іноземних мов з курсом латинської
мови та медичної термінології відбувся захід, присвячений річниці
життю та творчості видатного англійського драматурга, актора та
поета – Вільяма Шекспіра, якому
належать безсмертні твори, що в
них людство протягом чотирьох
століть знаходить найяскравіше
втілення самих себе.
Великий майстер розкриття характерів із незвичайною силою показав
трагедії життя. Його п’єси «Гамлет»
та «Ромео і Джульєтта» займають
важливе місце в світовій літературі. Шекспір вважається національним поетом Англії. Його твори перекладені багатьма мовами світу
й з’являються на театральній сцені
частіше, ніж п’єси будь-якого іншого
драматурга.
Хоча Вільям Шекспір був популярним драматургом та поетом ще за
життя, світову славу він здобув лише
у ХІХ столітті. Романтики вважали
Шекспіра генієм, а у вікторіанську
еру визнання його творчості перетворилося ледь не на поклоніння.
ХХ століття позначилося тим, що
п’єси Шекспіра адаптувалися для
сучасної сцени, вивчалися та заново
відкривалися глядачам. Його твори
було перекладено багатьма мовами
світу. Шекспір й надалі залишається
єдиним письменником, кожна фраза
якого була ретельно вивчена та розтлумачена істориками, вченими та
студентами. Невмирущі твори Вільяма Шекспіра стали неповторним внеском у світову літературу, театральне
та кіномистецтво.
Чимало поціновувачів творчості Вільяма Шекспіра і серед викладачів
та студентів Вінницького національ-
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«Молодий
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ного медичного університету імені
М. І. Пирогова. Саме тому під керівництвом завідувача кафедри іноземних мов з курсом латинської мови
та медичної термінології, доктора
педагогічних наук, Дудікової Л. В. та
доцентами кафедри Кондратюк А.
Л., Макодай І. І. було організовано та
проведено вечір, присвячений життю
та творчості видатного поета.
Із самого початку глядачі повністю
занурилися в життя та творчість Вільяма Шекспіра. Артистичні ведучі
– Васієва Каріна (2 курс, 2б група),
Шемета Марія (2 курс, 5а група),
Бронько Андрій (2 курс, 5а група), Каспрук Аліна (2 курс, 14б група), Городнічева Юлія (2 курс, 2б група), Патик
Богдан (2 курс, 17а група), Керніцький Владислав (2 курс, 14б група),
Калиновська Марія (2 курс, 14б група) розповіли цікаві факти з біографії
поета. Їхній виступ супроводжувався
презентацією численних медіа файлів, які відобразили атмосферу шекспірівської доби. Глядачі поступово
пізнавали біографію генія світової літератури, починаючи з дитинства та
закінчуючи останніми роками життя.
Життєпис Вільяма Шекспіра був
проілюстрований епізодами з фільмів та інсценізацією трагедії «Ромео
та Джульєтта». Опанащук Дар’я,
студентка 2 курсу, 21б групи перевтілилась в Джульєтту, читаючи її
монолог. Студенти 1 курсу, 13а групи
Сілкіна Олена та Бойчук Володимир
виконали ролі Джульєтти та Ромео,
підсилюючи свою акторську майстерність одягом та аксесуарами подібними до тих, які використовували
актори у XVI столітті.
У другій частині вечора студенти
мали змогу проявити свій власний
творчий потенціал, декламуючи со-
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нети Шекспіра. Безперечно, всі виступи можна охарактеризувати як
самобутні та яскраві. Кожний учасник намагався донести до слухачів
глибокий сенс творів поета через
призму особистісного бачення та
світосприйняття. Проникливо та
оригінально декламували сонети
Бойко Софія, Скрипнікова Наталія
(2 курс, 16б група); Дацюк Оксана (1
курс, 15а група); Паламарчук Антон
(1 курс, 12б група); Залуцька Юліана, Баранова Анастасія, Ковальчук
Катерина, Ковальчук Олександра,
Носаль Анна (1 курс, 8б група); Лопушанський Олексій, Шевченко Анастасія, Кушнірук Софія (1 курс, 16 а
група); Моренець Катерина (2 курс,
14а група); Бегма Марія (1 курс, 1а
група); Гандзюк Анна, Рудяк Ангеліна
(1 курс, 10а група); Філат Єва, Сушан
Олена, Тартачний Павло (1 курс, 12б
група); Вовк Ганна (1 курс, 12б група);
Кошова Катерина (2 курс, 28а група);
Мизинюк Юрій, Пономаренко Ольга
(2 курс, 11а група).
Особливу увагу було приділено сонету 130, який декламували різними
мовами: англійською – Шпілка Андрій (1 курс, 14б група), російською
– Богачук Ірина (2 курс, 2б група),
французькою – Некращук Олександра (2 курс, 17а група), польською –
Волчкова Наталія (2 курс, 17а група),
німецькою – Сівак Анна (2 курс, 24б
група), українською – Стойка Ярослав (2 курс, 17а група), угорською –
Дорофєєв Дмитро (2 курс, 17б група)
та корейською – Потєєва Катерина
Костянтинівна (викладач кафедри).
Насамкінець Філат Єва (1 курс, 7а
група) провела цікаву вікторину, яка
допомогла студентам систематизувати та закріпити отримані знання.
«ММ»
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