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Інтеграція медицини та технологій:

професор Люблінської політехніки Вальдемар Вуйцік
став почесним професором ВНМУ
31 жовтня на засіданні вченої
ради ВНМУ звання почесного
професора було присвоєно директорові Інституту електронних
та інформаційних технологій, факультету електротехніки та обчислювальної техніки Люблінського
технологічного університету, професору Вальдемару Вуйціку.
– Люблінська політехніка посіла
друге місце серед організацій, які
мають найбільшу кількість статей у
співавторстві зі вченими Вінницького
національного медичного університету, і не в останню чергу – завдяки
пану Вальдемару, – так нагородження відзнакою польського професора
прокоментував проректор з науки
ВНМУ, професор Олег Володимирович Власенко.
ВНМУ – шостий університет, почесним професором якого став пан
Вольдемар. Володар безлічі національних та міжнародних премій та
нагород, він має відзнаки за заслуги
та наукове співробітництво від Вінницького та Херсонського технічних
університетів, Східноказахського та
Таразького університетів Казахстану, а також Інституту кібернетики
Української Академії наук. А ще пан
Вуйцік – віце-президент Української
академії комп’ютерних наук, відповідальний за співпрацю з країнами
ЄС. Саме розвиток партнерства між
Польщею та країнами колишнього
СРСР польський професор зробив
основою своєї наукової та громадської діяльності у останні десятиліття.
– Із приєднанням Польщі до Євросоюзу науковці нашої країни дивились на Захід, а я подумав, чому б не
дивитись на Схід, – говорить професор Вуйцік.
Він створив при Люблінській політехніці центр східного партнерства,
де об’єднані наукові проєкти можуть
виконувати дослідники з України, Білорусі та Казахстану.
Зокрема, 17 кандидатів наук, яких
підготував пан Вольдемар, – вихідці

з Казахстану, вдвічі більше – українців, поляків та білорусів. Усього польський професор планує підготувати
близько 70 кандидатів наук.
Десять його учнів зараз навчаються
при науковому центрі, який створив
пан Вуйцік. Під час виконання наукових проєктів вони отримують гроші
на публікації та наукові поїздки.

Давно працює професор і з медичною проблематикою. Розуміння
такої необхідності та можливостей
ширшого використання технологій у
медицині прийшло до науковця неочікувано. Пану Вальдемару показали неякісне зображення внутрішніх
органів, отримане за допомогою
медичної техніки, і він знайшов спосіб «відчистити» це зображення так,
щоб картинка стала зрозумілою лікарям.
– Я подумав, що завжди можна підключити комп’ютер, щоб він допоміг
у діагностиці хвороб. І так з’явився
оцей напрямок діяльності, – говорить
Вольдемар Вуйцік.
Так він побачив, що його знання та
досвід можуть знадобитись й спеціалістам медичних фахівцям. Свої
вміння обробки медичних даних професор продемонстрував і на прикладі співпраці з ВНМУ. Крім того, польський професор має двох кандидатів
наук, що захистились, працюючи з
даними захворювань щитоподібної
залози та остеопорозу. Наразі учні
пана Вуйціка виконують і проєкти,
пов’язані з онкологічними захворюваннями.
Не заперечує почесний професор
ВНМУ і проти продовження співробітництва з вінницькими лікарями.
Коментуючи отримання відзнаки
на Вченій раді ВНМУ, пан професор
побажав науковцям писати статті
лише якісною англійською мовою та
ретельно обирати журнал для публікації.
Сам професор здебільшого розмовляє польською, українською та
російською. Його батько, етнічний
українець, був примусово переселений у 1946 році з території нинішньої
Польщі на територію України. І українські традиції пан Вуйцік пам’ятає і
береже: свою докторську дисертацію він захищав у Львівській політехніці і, за його словами, знає близько
півтори тисячі українських пісень.
Спілкувалась Вікторія Родінкова
Фото Валерія Сізова
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ВНМУ відвідав посол Пакистану

17 жовтня Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Пирогова відвідала
делегація посольства Пакистану на
чолі з генерал-майором у відставці,
Послом Захід Мубаширом Шейхом,
HI (M).
Поважних гостей зустрів ректор університету, академік НАМН України,
професор Василь Максимович Мороз.
Пан Посол пройшовся екскурсією
по ВНМУ, ознайомившись, зокрема,
з роботою симуляційного центру, де
побачив, як функціонують манекени,
а також мав нагоду самостійно провести аускультацію тютору. Завітав
офіційний представник Пакистану в
Україні й до бібліотеки та побачив ряд
кафедр.
Пакистанська делегація також зу-

стрілась зі студентами з цієї країни,
яких у ВНМУ навчається 19. Пан Посол прочитав лекцію для іноземних та
вітчизняних студентів Вінницького національного медичного університету
про Пакистан, його економічні особливості та туристичні принади.
Візит поважного гостя до ВНМУ був
частиною програми відвідин Паном
Послом Вінниччини, під час яких він
провів зустріч із головою Вінницької
обласної державної адміністрації Владиславом Скальським. Під час зустрчі
Пан Посол наголосив на необхідності
запровадження спрощеного візового
режиму для пакистанських студентів,
які хочуть навчатися в Україні. За даними ОДА, сьогодні у Вінниці навчаються 20 громадян Пакистану.
«ММ»

ВНМУ – другий
в Україні щодо
виконання критеріїв
підтвердження
статусу
національного
Аналітичний звіт національного
агентства із забезпечення якості
вищої освіти (НАЗЯВО) щодо виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти визначив
ВНМУ другим в Україні.
Здобувши 16,18 бали, наш університет став другим за розподілом
значень інтегрального індикатора
виконання порівняльних критеріїв
національними ЗВО у 2018 році,
пропустивши вперед Національний університет біоресурсів і природокористування України. Він був
оцінений у 18,9 бали.
Така висока оцінка Вінницького
національного медичного університету з боку НАЗЯВО стала результатом не лише відданої роботи
всього науково-педагогічного колективу ВНМУ, а й сумлінної праці наукового відділу університету,
який у останні роки прикладає багато зусиль для упорядкування та
систематизації усіх здобутків дослідників та педагогів, що працюють у нашому університеті.
«ММ»

«Це заслуга моя, моїх вчителів та моїх учнів»
Медаллю Національної Академії Медичних Наук ім. академіка М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров`я»
нагороджений професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. Пирогова, Вадим Миколайович Жебель.
Посвідчення про нагородження «за особисті здобутки
у розвитку медичної науки та профілактиці, діагностиці і
лікуванні серцево-судинних захворювань населення» за
номером 376 датоване 26 вересня. А про нагороду Вадим Миколайович дізнався під час конгресу кардіологів
України, який проходив у Києві.
– Емоції були дуже позитивними. Я вважаю, що ця нагорода – не тільки моя заслуга, а й заслуга моїх вчителів та
учнів, визнання того, що ми робимо в рамках вітчизняної
кардіології, – каже Вадим Миколайович. За його словами, медаль академіка Стражеска є вищою професійною
нагородою для українських кардіологів.

Довідка
Микола Дмитрович Стражеско (18761952) – український терапевт, доктор
медицини, професор, заслужений діяч
науки УРСР, академік АН УРСР, академік
АН СРСР, дійсний член Академії медичних наук СРСР.
Особливу увагу приділяв клінічно-експериментальному вивченню патології
органів кровообігу, розробив вчення

про функціональну недостатність кровообігу, спільно з В. Василенком створив
класифікацію недостатності кровообігу.
Уперше в світі поставив прижиттєвий
діагноз тромбозу судин серця.
Автор більш ніж 100 наукових праць з
різноманітних питань клініки й лікування
внутрішніх хвороб. В опублікованій ним
спільно з Василем Образцовим статті
«Симптомологія та діагностика тромбозу

вінцевих артерій серця» (1910), уперше
в світі було дано розгорнутий опис різних клінічних форм інфаркту міокарда
та виявлено його основну патогенетичну
ланку, що принесло лікарю світове визнання.
Ім’я вченого носить Національний науковий центр «Інститут кардіології імені
академіка М. Д. Стражеска» в Києві.
Катерина Баркалова
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Польські медики обмінялися досвідом
із вінницькими колегами
На науково-практичній конференції обговорювали досягнення сучасної
медицини та українсько-польську співпрацю
Упродовж двох днів, 17-18 жовтня, у Вінниці тривала міжгалузева
науково-практична конференція
з міжнародною участю «Сучасні
досягнення в медицині». Її тематика була присвячена досягненням
сучасної медицини та співпраці
українських та польських медиків.
Організаторами конференції виступили Міністерство охорони здоров`я
України, Вінницький національний
медичний університет ім. М. Пирогова, Генеральне консульство республіки Польща у Вінниці, Світова
Федерація Полонії Медичної, департамент охорони здоров’я Вінницької
ОДА, Польське медичне товариство
у Вінницькій області, Вінницьке товариство польське студентів медиків
ім. Мацея Плажинського, ГО «Культурно-освітня організація «ГРОНО».
Відкриваючи захід, віце-консул Генерального консульства Республіки
Польща у Вінниці Себастьян Делюра
наголосив, що участь у такій конференції важлива для польських
колег, оскільки мова йде не тільки
про партнерські стосунки між двома
країнами, а й про людське життя, про
людське здоров’я, що, безумовно,
є важливою складовою польськоукраїнських взаємин.
Начальник управління лікувальнопрофілактичної допомоги департаменту охорони здоров’я Вінницької
ОДА Ольга Задорожна відзначила
тісну співпрацю з польською стороною.
– На сьогодні та допомога, яку надає польська сторона у питаннях медичної та психологічної реабілітації
у роботі наших медиків з воїнами,
є вкрай необхідною для нас. Так, у
вересні цього року шестеро наших
лікарів-психіатрів виїхали до Польщі,
аби перейняти досвід колег, якого у
нас немає і який конче необхідний
для реабілітаційної допомоги воїнам АТО. Безумовно, ми маємо свої
досягнення у медицині, але й нам є
чому повчитися у польських колег.
Сьогоднішні реалії вимагають від
лікаря бути високоосвіченим та конкурентоспроможним не тільки у нашій області, а й за межами регіону, а
також на міжнародному ринку. Тому
міжгалузеві науково-практичні конференції такого рівня допоможуть
кожному поглиблювати знання та
практичні навички у наданні допомоги хворому.
Роботу конференції розпочала заступниця директора Вінницького соціально-економічного інституту Від-

критого міжнародного університету
розвитку людини «Україна» канд.
філ. наук Світлана Ілініч, яка проаналізувала нинішній стан підготовки
фахівців галузі «Охорона здоров’я»,
окреслила стандарти вищої школи,
критерії підсумкової атестації та активні напрацювання іспиту «Крок» та
охарактеризувала основні напрямки
реабілітації і соціальної інклюзії.
– Важливо пам’ятати, що відновлення людини, повернення її до
життя після травми, завжди є комплексним процесом, що передбачає
вплив на фізіологічні та психічні процеси особистості, а також на її соціальну роль, тому фахівці повинні володіти знаннями з декількох галузей,
потрібних для реабілітації пацієнтів,
– наголосила вона.
Програма конференції була насиченою. Так, на терапевтичній сесії
обговорювалась коморбідність пацієнта як виклик для лікаря; сучасні
підходи до лікування ішемічної хвороби серця; НПЗП-індуковані гастропатії в світлі сучасних міжнародних
рекомендацій; головні аспекти у
лікуванні хронічної серцевої недостатності, гастрологічні проблеми
в роботі лікаря загальної практики,
сучасний менеджмент гіпертонічної
хвороби.
Головними темами педіатричної
секції стали рання діагностика ау-

тизму, актуальні питання епідеміології та вакцинопрофілактики кору;
медіаграмотність сучасного лікаря;
стан зору у дітей після перенесених
інфекційних захворювань.
А секцію «Здорові батьки – здорова
дитина» відкрила доповідь заступника ректора вищої школи здоров’я,
краси та освіти в Познані Якуба Коралєвського про практичні аспекти
в напрямках дієтології, косметології
у Польщі.
Також у рамках роботи конференції
були проведені ряд майстер-класів:
з кардіологічної реанімації за участі
професора, док. мед. наук, головного спеціаліста з кардіології департаменту охорони здоров’я Вінницької
області Л.В. Распутіної, лікарів-кардіологів КНП «ВРЦСП» А. В. Белінського та А.В. Соломенчук; рання діагностика аутизму з використанням
шкали М-СНАТ у повсякденній практиці лікаря первинної ланки доктора
Андрія Шиманського; психологічний
тренінг «Професійне вигорання лікаря – що далі?» психологів Л.І. Немаш
та О.А. Дубас
Голова Вінницького товариства
польського студентів медиків ім.
Мацея Плажинського, к.м.н., доцент кафедри акушерства і гінекології №1 ВНМУ ім. М. Пирогова
Антоніна Дністрянська
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Форум анестезіологів: вщент заповнена зала
й двісті учасників з України та зарубіжжя
Близько 200 науковців та практичних лікарів зі всієї України та
Польщі стали учасниками III Подільської всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Невідкладна
допомога, інтенсивна терапія та
анестезіологічне
забезпечення
важкохворих». Вона проходила на
базі ВНМУ 3-4 жовтня.
У перший день цієї мультидисциплінарної конференції лекційна зала
бібліотечного корпусу ВНМУ, що вміщує близько 200 осіб, була заповнена вщент.
Заповненим зал був і на другий
день форуму:
– Значить, учасникам цікаві доповідачі та майстер-класи, що проходять
у рамках конференції, – резюмував
професор Микола Лонгінович Гомон,
завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ВНМУ.
Воно й не дивно, адже ключовими темами конференції були безліч
актуальних проблем, з якими має
справу інтенсивна терапія та анестезіологія сьогодення, як в Україні,
так і в світі. Це – інтенсивна терапія
невідкладних станів та сепсису, інгаляційна анестезія та респіраторна
підтримка, нові аспекти загальної
анестезіології, реґіонарної анестезії
та проблеми периопераційної медицини, питання анестезії та інтенсивної терапії в неонатології та педіатрії,
вибрані питання анестезіологічного
забезпечення та інтенсивної терапії
в хірургії, травматології, терапії, неврології, акушерстві та гінекології, а
також медицина невідкладних станів догоспітального та госпітального
етапів, військова медицина, сепсис
та навчання в анестезіології.
Учасниками конференції стали лікарі з усіх регіонів України, у тому

числі головні обласні спеціалісти з
анестезіології та керівництво асоціації анестезіологів України.
Зарубіжні учасники наукового форуму, зокрема, були представлені у
Вінниці науковцями з Польщі. Так,
професор Марцін Равіч із Варшави
прочитав лекцію щодо ведення пацієнтів із сепсисом, септичним шоком
серця на фоні антибіотикорезистентності та антибактеріальної терапії.
Була представлена й доповідь іншого польського вченого щодо харчування критично хворих пацієнтів.
Окрім шести секційних засідань у
рамках конференції пройшли й п’ять
майстер-класів, присвячених ви-

вченню методики низькопотокової
анестезії та респіраторної підтримки
на наркозно-дихальному апараті, з
ургентного внутрішнокісткового введення ліків, з сурфактантної терапії,
а також щодо інтубації трахеї за допомогою відеоларингоскопії та УЗлокації при регіонарній анестезії.
Окрім наукової програми гості Вінниці мали й нагоду познайомитись
з визначними місцями міста. Так, для
учасників форуму була організована багата екскурсійна програма: до
музеїв Миколи Пирогова та Михайла
Коцюбинського, на Вінницький фонтан та ставку «Верфольф».
«ММ»

Як зробити викладання
приємними та ефективним

Викладачі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова мали змогу зануритись у педагогічні практики, що мають допомогти їм ефективніше проводити заняття, під час семінару «Ефективне приємне викладання». Його
у ВНМУ 3 жовтня провели представниками Британської організації PRIME (Партнерство в міжнародній медичній освіті).
Вони розповіли присутнім, як правильно готуватись до лекцій та практичних занять, як активізувати навчання й провести
навчаючий діалог під час практичного заняття.
Після півторагодинного тренінгу представники організації
відвідали й навчально-науково-дослідну лабораторію вивчення алергенних факторів довкілля, де ознайомились із досвідом вчених ВНМУ впровадження наукових здобутків у інфопростір та навчальний процес.
«ММ»
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Біохімія – основа досягнень фармакології та медицини:

у ВНМУ пройшла конференція пам’яті професора Пентюка
17 жовтня на базі ВНМУ пройшла
науково-практична мультидисциплінарна конференція «Досягнення сучасної медицини та фармакології на засадах медичної біохімії».
Науковий форум був присвячений
70-річчю від дня народження професора Олександра Пентюка, який
очолював кафедру біохімії ВНМУ з
2001 по 2009 рік.
Конференцію відкрив проректор
ВНМУ Юрій Йосифович Гуміньский,
який високо оцінив внесок біохімічних
розробок Олександра Олексійовича у
потреби практичної медицини.
Виступила з нагоди відкриття форуму й головний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА
Лариса Іванівна Бевза, а профорг
ВНМУ Микола Васильович Матвійчук
вручив співробітникам університету
почесні грамоти за досягнення у галузі сучасної медицини та фармакології
на засадах медичної біохімії.
Адже саме вміння професора
Пентюка бачити ключ до вирішення певних медичних проблем саме
у біохімічних процесах організму й
призвели до визначних здобутків започаткованої ним школи біохімії та її
учнів у біохімічних, а також фармакологічних та клініко-фармакологічних
дослідженнях. Своєю гордістю професора Пентюка вважає й вінницька
школа фармакологів (професори Георгій Степанюк та Ольга Яковлева).
Пам’ять про видатного біохіміка вшанована в ювілейній збірці, що вийшла
до 70-річчя кафедри фармакології
ВНМУ.
– Олександр Олексійович – відомий
вчений, наукові інтереси якого були
зосереджені в галузі фундаментальних фармакологічних та біохімічних
досліджень, чиї ідеї та здобутки сягнули за межі вітчизняної науки. Тому
метою проведення сьогоднішньої конференції є обмін досвідом щодо впровадження новітніх розробок з медичної біохімії та фармакології в клінічну
практику у різних галузях медицини,
проведення спільних наукових досліджень, інформування про інноваційні методи діагностики та лікування,

інтеграція здобутків вчених ВНМУ
у світову науку та практику, розширення навчання для молодих вчених,
студентів старших курсів, магістрів,
аспірантів, асистентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та практичних лікарів, – коментує вважливість
вшанування пам’яті та розвитку ідей
свого вчителя завідувачка кафедри
біологічної та загальної хімії ВНМУ,
докторка мед. наук, професорка Наталя Валентинівна Заічко.
Пам’ять вчителя Наталії Валентинівні та багатьох інших кандидатів та
докторів наук, що наразі працюють у
ВНМУ, вшановує меморіальна дошка
при вході до кафедри біологічної та
загальної хімії, відкрита у червні 2012
року з ініціативи учнів Олександра
Пентюка за підтримки ректора ВНМУ.
І не дивно, що науковий форум проходив при заповненій актовій залі
ВНМУ. Участь у конференції узяли
335 фахівців: районні терапевти, ревматологи, кардіологи, пульмонологи,
гастроентерологи, нефрологи міських та районних лікарень, завідувачі
терапевтичними та педіатричними
службами поліклінік, курортологи,
терапевти, педіатри, лікарі загальної
практики, сімейні лікарі, студентистаршокурсники, інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, викладачі медико-теоретичних та клінічних кафедр
ВНМУ, а також ряд фармацевтичних
компаній.

Учасники конференції прослухали
доповіді провідних спікерів за наступними напрямами:
• сучасні парадигми діагностики та
лікування ревматичних захворювань
(подагра, остеоартроз, системні захворювання сполучної тканини, антифосфоліпідний синдром);
• актуальні питання сучасної педіатрії (сепсис у дітей, дисфункція травного тракту);
• сучасні аспекти патогенезу та фармакотерапії молекулярних хвороб;
• оптимізація діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів;
• вірусний гепатит Е в Україні.
У рамках конференції була проведена й секція молодих вчених, на якій з
науковими доповідями виступили аспіранти та асистенти медико-теоретичних та клінічних кафедр ВНМУ (у
рамках підготовки здобувачів наукового ступеня доктор філософії). Доповіді на ній представили 15 молодих
вчених із таких кафедр: біологічної та
загальної хімії, внутрішньої медицини
№ 1, педіатрії №2, інфекційних хвороб з курсом епідеміології.
На конференції відбулась і презентація колективної монографії про
життя та діяльність професора Пентюка «Пам’яті Вчителя, Вченого, Друга», авторами якої стали 16 докторів
та 25 кандидатів наук.
«ММ»
Фото Валерія Сізова
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Володимир Семенович Тарасюк:
від сільського хлопчини
до директора медколеджу
та професора ВНМУ

25 жовтня відзначив своє 80-річчя колишній професор кафедри
військової медицини та медицини
катастроф Володимир Семенович
Тарасюк
Народився ювіляр у селі Юзвин (нині
Некрасово) Вінницького району в сім’ї
колгоспників. Після закінчення 8-річної школи в рідному селі повну середню освіту Володимир Семенович
отримав у селі Широка Гребля. Аби
дістатися його, протягом двох років
щоденно долав 14 км пішки. У школі
навчався добре, хоча основний час
йшов на допомогу батькам по господарству, адже статки у колгоспників
були невеликі.
У 1958 році Володимир Семенович
був призваний до лав Радянської
Армії, де навчився на водія середніх
танків. Після армії він вступив до Вінницького медичного інституту.
У 1962 році до групи, де навчався
Володимир Семенович, з Ужгородського університету перевелася студентка Майя, яка стала коханням Володимира Семеновича на все життя.
Через два роки вони побралися.
Коли подружжя навчалося на
п`ятому курсі, в родині з’явилася
донька Інна, яка, як каже ювіляр, «і
вдень, і вночі допомагала не тільки
краще вчити всі медичні дисципліни,
але й здавати обом батькам сесію на
відмінно, щоб отримувати підвищену
стипендію».
Після закінчення інституту в 1967
році Володимир Семенович та Майя
Броніславівна були направлені у найвіддаленішу від основних автомобільних трас дільничну лікарню – село
Ставищани Білогірського району
Хмельницької області. В селі молоді
спеціалісти відчули на собі усі вади
сільської охорони здоров’я разом з
усім теплом людей та їхньою вдячністю за надання медичної допомоги.
Через пів року Володимира Семеновича направляють на курси з урології
до Київського інституту урології і нефрології, де він одночасно складає
іспити, після яких його зараховують в
очну аспірантуру відділу андрології та
сексології (керівник Сапсай В.Г.). Але
Майя Броніславівна не відпустила
чоловіка на три роки до Києва, і його
наукова діяльність тимчасово зупинилась.
Через півтора року, після того як лікарня зайняла перше місце у районі
серед дільничних лікарень, Володимира Семеновича та Майю Броніс-

лавівну переводять до центральної
районної лікарні на посади заступника головного лікаря (начмеда) та педіатра відповідно. Згодом Володимир
Семенович став головним лікарем району. Хмельниччина запам’ятається
на все життя подружжю тим, що у місті Білогір’ї народився їх син Геннадій.
У 1973 році родина переїжджає до
Барського району, Майя Броніславівна на посаду районного педіатра,
Володимир Семенович – уролога та
за сумісництвом хірурга. Колектив
лікарні майже за десять років став
сім’єю. Володимир Семенович зміг
поєднати хірургічну діяльність з науковою та захистив дисертацію в Інституті урології та нефрології у Києві.
У 1983 році Вінницький обласний
відділ охорони здоров’я переводить
Володимира Семеновича на посаду
начмеда обласного онкологічного
диспансеру, а Майю Броніславівну –
обласного педіатра. Адміністративну
діяльність Володимиру Семеновичу
довелося поєднувати з хірургічною
на посаді онкоуролога. Така суміжна
праця в онкодиспансері тривала в онкодиспансері понад 15 років.
Із великою повагою та насолодою
пригадує Володимир Семенович колектив операційного блоку диспансеру. На цій базі він читав лекції та
проводив практичні заняття зі студентами, тут одержав наукове звання доцента.

За декілька днів до свого 45-річчя,
24 жовтня 1984 року, Володимир Семенович був представлений колективу Вінницького медичного училища,
куди його призначили на посаду директора.
Маючи прекрасні відносини зі всіма
головними лікарями міста і області,
Володимир Семенович домігся відкриття 32 кімнат для практичного навчання студентів училища у лікарнях
районного та обласного підпорядкування.
Свою діяльність на посаді директора медичного училища він поєднував
із лікарською, щотижня проводячи
урологічні операції в онкодиспансері.
Першочерговим завданням Володимира Семеновича на посаді директора було створення матеріальної, а
потім технічної бази для подальшого
розвитку очолюваного ним навчального закладу. Так було розпочато будівництво морфологічного корпусу на
960 місць разом із виділенням та упорядкуванням території закладу.
Після закінчення будівництва гуртожитку на 710 місць у 1985 році училище по всіх показниках серед вищих і
середніх медичних та фармацевтичних закладів колишнього Радянського Союзу займає третє місце, а у 1988
році – перше.
У 1990 році Вінницьке медичне училище за демонстрацією технічної
творчості отримало високу оцінку на
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Виставці досягнень народного господарства у Москві. Заклад отримує
диплом першого ступеня та срібні
медалі. Окрім того і Володимир Семенович як директор закладу, і саме
училище посідають друге місце серед
усіх середніх спеціальних навчальних
закладів колишнього Радянського
Союзу.
За створення відмінної матеріальнотехнічної бази та успішну підготовку
середніх медичних працівників у Вінницькій області Президія Верховної
ради УРСР у 1991 році надає Володимиру Семеновичу звання Заслуженого лікаря УРСР.
Увесь цей час колектив медичного
училища удосконалюється на всіх рівнях. Створюються численні гуртки, діє
духовий оркестр, хор училища стає
народним.
За допомоги та сприяння Міністерства охорони здоров`я та ректора Вінницького національного медичного
інституту ім. М. І. Пирогова академіка
Мороза Василя Максимовича у Вінниці відкривається медичний коледж,
який випускає бакалаврів.
На базі коледжу Постановою Кабінету Міністрів відкривається спеціальність «помічник військового лікаря
– лейтенант строкової медичної служби». На той час коледж був єдиним в
Україні, де було відкрито таку спеціальність.
Паралельно Володимир Семенович
опікується проблемами не тільки свого коледжу, але як директор базового
закладу відповідає за стан медичних
училищ Вінницької та Житомирської
областей (згодом – лише Вінницької).
Матеріально-технічна база коледжу
визнається на конкурсах, виставках
міжнародного рівня. Не меншого розвитку набуває повна комп’ютеризація
закладу та наукова діяльність. Налагоджується випуск посібників, підручників для закладів України.
Володимир Семенович публікує
більше 250 праць, видає до 30 посібників та підручників. За великий
внесок в наукову роботу на Колегія
Міністерства освіти у 1995 році надає
Тарасюку Володимиру Семеновичу
наукове звання професора.
У 2003 році Володимир Семенович
переходить на роботу до ВНМУ, а
коледж очолює його давній колега,
колишній директор Бершадського медичного училища, к.м.н. Андрієвський
І.Ю.
На посаді професора кафедри медицини катастроф та військової медицини Володимир Семенович очолює
експертну комісію ВНМУ, створює
тренажерну залу, де проводить заняття як зі студентами, так і з лікарями-інтернами.
Сьогодні на рахунку Володимира
Семеновича – більше 350 наукових
праць, а також численні підручники та
посібники.
Редакція «Молодого медика» вітає Володимира Семеновича з ювілеєм та щиро бажає йому здоров`я
та здійснення бажань!

Студенти-медики відзначили
Хелловін

Ввечері 31 жовтня, напередодні ночі Хелловіну, учасники студії «Вежа» влаштували яскраве
костюмоване «гарбузове» паті у
найкращих традиціях цього свята.
Захід відбувся у коворкінг-центрі
бібліотеки нашого університету.
Студенти-медики використали чудову нагоду розважитися, зробили акцент на переодяганні та веселощах, а не на містичності свята.
У рамках вечірки учасники та гості
перевтілилися у найвідоміших персонажів кінематографу та мультиплікації жанрів хорор та містики. «Страшний» дрескод був обов’язковою
перепусткою до зали. Винятків не
робили нікому, навіть викладачам.
Тому Неля Володимирівна Кривецька, асистентка кафедри очних хвороб, попросила намалювати на щоці
ієрогліф Амон-Ра у вигляді ока.
Грим допомагали зробити один одному самі учасники. Настя Морква,
студентка четвертого курсу медичного факультету, на один вечір перетворилася на художника-гримера,
хоча сама прийшла вже в образі
звабливої вампірші. На створення
деяких власних образів студенти витратили понад годину. Відьмочки,
вампіри, зомбі, Мертва наречена,
Джокер, маски клоуна Пеннівайза
блукали між стелажами з книгами.
Програма вечірки була насичена:
спочатку відбувся перегляд відомого
мультиплікаційного фільму Timothy
Burton «Corpse Bride» мовою оригіналу. Наступним був міні-концерт авторської пісні Юрія Штіна (студент 5 курсу медичного факультету) та Євгена
Демченка (студент 3 курсу медичного факультету) з групи «ParaDoks».
Хлопці вразили присутніх глибоким
філософським змістом своїх текстів: «…За тебе ніхто не зверне гори,

лиш пастку змайструють, яку ти сам
замовиш...»
Продовжив паті невеликий фуршет
з гарбузовими чіпсами й традиційним «пуншем Дракули», основною
для якого були червоні соки, кориця,
імбир, гвоздика та яблука. І, нарешті,
фотосесія – загалом понад 700 фото
на всіх гаджетах та девайсах.
Звичайно, переможці – «криваві
наречені» Дмитро Вороний (студент
2 курсу медичного факультету) та
Олена Мацишина (студентка 2 курсу
педіатричного факультету) отримали обіцяні солодощі за найкращий
грим та костюми!
Коли бачиш ці палаючі фантазією
очі й захоплення на обличчях наших
студентів, розумієш, наскільки креативна, весела та талановита молодь
навчається в нашому університеті.
Інколи варто провести вечір у бібліотеці не тривіально! Чи не так?!
Гулик Інна Вікторівна,
завідувачка відділу бібліотеки,
керівник творчої студія «ВЕЖА»
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Потрібна негайна допомога!
У студента ВНМУ ім. Пирогова Андрія Пархотіна – аутоімунний гепатит
із переходом в цироз печінки, синдром портальної гіпертензії, кровотеча з
варикозно розширених вен стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча помірного ступеню.
На даний час стан Андрія стабілізовано, але він потребує трансплантації
печінки в інституті Шалімова. Потенційний донор – мати Андрія.
Але родина не в змозі самостійно оплатити операцію, тому потребує нашої допомоги!
Кошти можна перерахувати
на картку Андрія 4149 4390 0859 3604
та/або його батька 4149 4390 1377 1427

Дифтерія: в чому небезпека
і як захистити себе?
В Україні вкрай низький рівень
охоплення щепленнями від цієї інфекції: вакциновані лише 59% дітей до року, дорослих – 52,3%. МОЗ
України наголошує, що в усіх областях є безоплатні та якісні вакцини для щеплень.
Дітям до 6-річного віку роблять щеплення цільноклітинною вакциною
проти кашлюку, дифтерії та правцю
АКДП
Дітям в 6 років – АДП (анатоксин
дифтерійно-правцевий)
Дорослі для профілактики дифтерії
та правця можуть отримати вакцину із зменшеним вмістом антигена
АДП-м.
На 1 жовтня 2019 року в Україні є 1,8
млн доз вакцини АКДП, 141 тисяч доз
АДП (не містить кашлюкового компоненту ) та 4,9 млн доз АДП-м. Цього
достатньо, щоб забезпечити вакцинами всіх громадян, які потребують
планового щеплення.
“На національному рівні ми готуємо
нову настанову по дифтерії, яка допоможе налагодити більш системну роботу по цій проблемі, та багато інших
заходів. На місцях головне завдання
– це проактивна робота медиків, які
повинні бити на спалах і доводити
людям необхідність вакцинації дітей і
дорослих! На сьогодні лише біля 59%
малюків провакциновано проти дифтерії, дорослих – лише половина. Вакцини є – вимагайте у свого сімейного
лікаря, педіатра чи терапевта” – зазначила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.
28 жовтня 2019 року відбулося засідання оперативного штаба Міністерства охорони здоров’я України з
реагування на ситуації з поширення
інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. В засіданні
взяли участь представники МОЗ Укра-
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їни, Центру громадського здоров’я та
експерти з питань інфекційних захворювань. За результатами зустрічі розпочата робота над планом заходів з
реагування на спалах дифтерії.
Попередити розвиток
захворювання та запобігти небезпечним
ускладненням можна лише шляхом
вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень і ревакцинації дорослих (кожні 10 років). Безоплатне щеплення від дифтерії можна отримати
звернувшись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря, з яким у вас
укладена декларація. Детальніше про
вакцинацію і ревакцинацію дорослих
можна почитати тут.
Дифтерія — це гостре інфекційне
захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період хвороби — 3-10 днів.
Джерелом інфекції є хвора людина
або носій Corynebacterium diphtheriae,
яка виділяє токсин. Токсин блокує
синтез білка в клітинах, в результаті
чого виникають тяжкі функціональні
та структурні зміни, інколи несумісні
з життям.
Ускладнення від дифтерії можуть
включати:
блокування дихальних шляхів
інфекційно-токсичний шок
пошкодження серцевого м’яза (міокардит)
ураження нервової системи
легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).
При виникненні осередку інфекції
контактні особи залежно від їх вакцинального статусу підлягають додатковій імунізації:
нещеплені особи повинні одержати
первинний вакцинальний комплекс
(вакцинація та перша ревакцинація)
згідно з віком;
особи, які підлягають ревакцинації згідно з календарем у поточному

Засновник та видавець:
Головний редактор: Родінкова Вікторія,
колектив Вінницького національного верстка та дизайн: Ярмілко Наталія,
медичного університету.
відповідальний секретар: Смольський Леонід Павлович

році, повинні негайно отримати чергову ревакцинацію;
особи, імунізовані згідно з календарем, повинні отримати додаткову
дозу АДП або АДП-М залежно від
віку, якщо після останнього щеплення
проти дифтерії пройшло більше року.
Для лікування дифтерії використовується протидифтерійна сироватка
та антибактеріальна терапія. У серпні 2019 року Україна отримала гуманітарну допомогу від ВООЗ - 200
флаконів протидифтерійної сироватки. Наразі, використано 13 у Закарпатській області і Києві, залишилося
близько 180, які розподілені між областями.
Нагадуємо, що 1991-1998 роках в
Україні була епідемія дифтерії. Причиною був вкрай низький рівень вакцинації дітей та ревакцинації дорослих.
Тоді захворіли 20 тисяч людей, 696
пацієнтів померли.
За останні роки в Україні реєструвалися поодинокі випадки захворювання на дифтерію: 2011 рік – 8 випадків,
2012 – 5 (серед них – 1 дитина), 2013
– 6 (серед них – 2 дитини), 2014 – 4 (серед них – 1 дитина), 2015 – 2 (серед
них – 1 дитина), 2016 – 4 дорослих (1
– в Івано-франківській області, 1 – в
Одеській і 2 – у місті Києві), 2017 – випадків захворювання на дифтерію зареєстровано не було, у 2018 році 10
випадків.
Станом на 15 жовтня 2019 року в
Україні було зареєстровано 2 випадки дифтерії (у Хмельницькій та Луганській області)
Протягом жовтня надійшла інформація про 5 випадків у Закарпатській
області (і ще 10 кваліфіковано як носійство), 2 випадки Києві та 1 в Тернопільській області.
МОЗ України закликає не наражати
на небезпеку себе і своє оточення і
вчасно вакцинуватися!
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