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Цього літа відбувся уні-
кальний захід – ІІІ-я Літня 
хірургічна школа, в якій ма-
ли можливість взяти участь 
студенти 3-6 курсів нашої 
академії.

Спочатку йшов відбір 
учасників декількома етапа-
ми. Ті, хто набрав найбільшу 
кількість балів, мали право 
взяти участь у проекті. Цьо-
го разу удача посміхнулася 
Аллі Верцинській, Катери-
ні Шинкаренко, Юлії Суб-
ботіній, Степану Кокицю, 
Дмитру Романусі та авто-
ру цих рядків: ми отримали 
можливість познайомитися з 
трудовими буднями хірургів 
клініки «Гарвіс».

Незважаючи на те, що ця 
хірургічна школа проводи-
лася на базі кафедри хірургії 
№1, тематика не обмежува-
лася питаннями тільки абдо-
мінальної хірургії. Учасники 
могли ознайомитися з різ-
ними видами оперативних 
втручань: урології, гінеко-
логії, проктології, травмато-
логії та нейрохірургії.

Навчальний процес був 
гармонійно розбитий на тео-
ретичний, практичний та на-
уковий етапи.

Теоретичний компонент 
мав на увазі підготовку сту-
дента за протоколом домаш-
ніх завдань, складеному на 
основі індивідуального під-
ходу. Під час навчального 
дня проводилися розбори 
клінічних випадків, лек-
ції-опитування за темою  
заняття.

Практичний етап був 
присвячений удосконален-
ню елементарних мануаль-
них навичок (зав’язування 

хірургічних вузлів, техні-
ка накладання різних видів 
швів на муляжах), відпрацю-
ванню мануальних навичок 
у лапароскопічному класі. 
Щоденно проводився розбір 
ходу оперативних втручань, 
оскільки в клініці була мож-
лива трансляція операції із 
операційної в навчальний 
клас. Студенти могли оціни-
ти роботу сучасної клініки 
не лише на діагностичному 
етапі спілкування з хворим, 
але й бути присутніми на 

унікальних операціях, спо-
стерігати за роботою про-
фесіоналів, ознайомитися із 
сучасним лапароскопічним 
обладнанням. Виходячи із 
рейтингової системи, що 
провадиться протягом всієї 
школи, кращі студенти мали 
можливість асистувати під 
час виконання операцій.

На початку школи була 
визначена тема, за якою ве-
лась науково-дослідниць-
ка робота. Кожний учасник 
розробляв свою частину за-
гальної наукової мети. Та-
ким чином був реалізований 
науковий компонент. Він 
включав у себе огляди літе-
ратури, формування робочої 
гіпотези, збір матеріалу, об-
ґрунтування гіпотези з по-
зицій доказової медицини, 
представлення та подання 
результатів дослідження, 
грамотне ведення наукової 
дискусії.

Кожного дня студенти 
отримували відповідні ба-

ли за виконання домашньо-
го завдання, розв’язок клі-
нічних задач, за правильні 
відповіді на запитання, за 
майстерність мануальних 
навичок, вправи в лапа-
роскопічному класі, асис-
тенції на операції,ведення 
наукової роботи. По закін-
ченні навчального проце-
су усі студенти були наго-
роджені сертифікатами, а 
ті, хто показав найкращий 
результат, нагороджені ди-
пломами, літературою та 

можливістю взяти участь 
у міжнародній конференції 
International Conferenceon 
Best Practicesand Innovations 
in Education, де з доповіддю 
«Літня хірургічна школа – 
новий підхід до навчання 
майбутніх хірургів» висту-
пить абсолютний лідер за 
результатами ІІІ-ї Літньої 
хірургічної школи Дмитро 
Романуха, який зарекомен-
дував себе як зразковий сту-
дент і молодий вчений.

ІІІ-я Літня хірургічна 
школа завершена, отрима-
но величезний багаж знань і 
яскраві емоції, але, безпере-
чно, слід згадати тих, без ко-
го цей захід не відбувся б. У 
першу чергу вдячні доктору 
меднаук, професору, хірургу 
вищої категорії, керівнику 
клініки «Гарвіс» Якову Со-
ломоновичу Березницькому. 
Без його сприяння прове-
дення подібного заходу було 
неможливим. Вдячні також 
кандидату меднаук, доцен-

ту кафедри 
хірургії №1, 
хірургу ви-
щої категорії Володимиру 
Пилиповичу Сулимі. Під 
його невтомним контролем 
пройшла уже третя хірур-
гічна школа. І, звичайно ж, 
керівнику студентського на-
укового гуртка кафедри хі-
рургії №1, хірургу-інтерну, 
беззмінному викладачу шко-
ли Оксані Миколаївні Попо-
вій за організацію і прове-
дення даного проекту.

Окрему вдячність ви-
словлюємо справжнім май-
страм своєї справи – хірур-
гам клініки: Глібу Володи-
мировичу Астахову, Роберту 
Миколайовичу Молчанову, 
Володимиру Володимирови-
чу Баталову, Дмитру Віталі-
йовичу Овчаренку, Руслану 
Вікторовичу Дуці, Сергію 
Володимировичу Мочайлу, 
Світлані Миколаївні Балик, 
Борису Еммануїловичу Яг-
муру і всьому персоналу клі-
ніки «Гарвіс» за сприяння і 
допомогу.

Літня хірургічна школа – 
захід, який проводиться не 
вперше і, сподіваємося, не 
востаннє, з кожним роком 
стає все кращим. Даний про-
ект справді дає можливість 
детально ознайомити сту-
дентів з професійною діяль-
ністю хірурга, а значить ви-
робити адекватний і якісний 
стандарт роботи лікаря-хі-
рурга в майбутньому.

Валерія СУМАРОКОВА,
староста студентського 

наукового гуртка
 кафедри хірургії №1

Варто запозичити!

Така потрібна школа!

Н а 
к а ф е д р і 
д и т я ч о ї 

хірургії влітку працювала 
«Літня хірургічна школа». 
Керував нею завідувач кафе-
дри професор В. А. Дігтяр. Зі 
студентами проводили за-
няття доцент М. О. Камінська 
та асистент О. Г. Садовенко.

Студенти працювали у хі-
рургічних відділеннях об-
ласної дитячої клінічної лі-
карні. Під керівництвом ви-
кладачів та співробітників 

відділень вони засвоювали 
практичні навички, нагляда-
ли за хворими у  передопе-
раційному та післяоперацій-
ному періодах.

Всі студенти у цей час ви-
конували наукові роботи, які 
були заслухані на заключ-
ній конференції, учасники 
«Літньої хірургічної школи» 
отримали сертифікати та 
грамоти.

Під час навчання та ро-
боти у «Літній хірургічній 
школі» майбутні лікарі ма-

ли можливість спілкуватися 
з  хворими та їхніми батька-
ми, слідкувати за методами 
лікування у  дітей різного 
віку. Ці наші знання допо-
можуть в  освоєнні професії 
педіатра, зокрема дитячого 
хірурга. Активну участь у хі-

рургічній школі взяли сту-
денти: 5 курсу – В. Кравчен-
ко, Ю. Мащенко, Е. Міщук, 
С. Устименко та автор цих 
рядків, 3 курсу –  М. Волобує-
ва, 2 курсу –  А. Ольшанська, 
Д. Педченко, В. Денисен-
ко, К. Бовсуновська, М. Ма-
лая, А. Тицька, М. Вдовенко, 
1 курсу –  А. Варун.

Антон ЧОРНЕНЬКИЙ,
студент 5 курсу ІІ-го 

медичного факультету,
учасник «Літньої хірургічної 

школи»             

Знання 
перевірили 
на практиці

Учасники «Літньої хірургічної школи» з наставниками під час 
проведення студентської наукової конференції.

І-й МЕДИЧНИЙ
1. 401 Патологічної анатомії та судової медицини
2. 403 Внутрішньої медицини 1
3. 404 Внутрішньої медицини 2 та профпатології
4. 405 Внутрішньої медицини 3
5. 407 Загальної хірургії
6. 409 Хірургії 2
7. 414 Акушерства та гінекології
8. 422 Інфекційних хвороб

ІІ-й МЕДИЧНИЙ
1. 207 Фізіології
2. 212 Патологічної фізіології
3. 301 Загальної гігієни
4. 303 Гігієни та екології
5. 412 Неврології та офтальмології
6. 418 Пропедевтики дитячих хвороб
7. 419 Педіатрії 1 та медичної генетики
8. 423 Дитячої хірургії

ІІІ-й МЕДИЧНИЙ
1. 101 Гуманітарних наук
2. 204 Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
3. 205 Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
4. 209 Фармакології та клінічної фармакології

5. 210 Загальної та клінічної фармації
6. 410 Анестезіології та інтенсивної терапії
7. 420 Педіатрії 2

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
1. 202 Фізичної реабілітації, спортивної медицини та 
валеології
2. 416 Онкології та медичної радіології
3. 501 Терапевтичної стоматології
4. 502 Хірургічної стоматології, імплантології та паро-
донтології
5. 503 Ортопедичної стоматології
6. 504 Дитячої стоматології

І-й МІЖНАРОДНИЙ
1. 201 Мовної підготовки
2. 203 Медико-біологічної фізики та інформатики
3. 206 Анатомії людини
4. 208 Мікробіології, вірусології, імунології та епідемі-
ології
5. 211 Гістології
6. 402 Пропедевтики внутрішньої медицини
7. 406 Ендокринології
8. 426 Оториноларингології

ІІ-й МІЖНАРОДНИЙ
1. 408 Хірургії 1
2. 411 Урології, оперативної хірургії та топографічної 
анатомії
3. 413 Шкірних та венеричних хвороб
4. 415 Травматології та ортопедії
5. 417 Психіатрії, загальної та медичної психології
6. 421 Педіатрії 3 та неонатології
7. 424 Фтизіатрії

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
1. 302 Соціальної медицини, організації та управління 
охороною здоров’я
2. 601 Гастроентерології та терапії
3. 602 Анестезіології, інтенсивної терапії та медицини 
невідкладних станів
4. 603 Нервових хвороб та нейрохірургії
5. 604 Психіатрії
6. 605 Акушерства, гінекології та перинатології
7. 606 Терапії, кардіології та сімейної медицини
8. 607 Хірургії, травматології та ортопедії
9. 608 Педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабо-
раторної діагностики
10. 609 Стоматології
11.   610 Медико-соціальної експертизи  та реабілітації
12. 612 Сімейної медицини
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Наші ювіляри

11 вересня виповнилося 
60 років доктору медичних 
наук, професору кафедри 
загальної хірургії Валерію 
Павловичу Кришеню.

Валерій Павлович у 
1978 році з відзнакою за-
кінчив Дніпропетровський 
медичний інститут за фа-
хом «лікувальна справа».

Інтернатуру з хірур-
гії проходив на базі місь-
кої клінічної лікарні № 16 
м. Дніпропетровська з1978 
по 1979 роки, а потім 5 ро-
ків працював там орди-
натором. У 1981 році ви-
конав і успішно захистив 
кандидатську дисертацію 
за темою "Про патогенез, 
діагностику та лікування 
абсцесів печінки та піддіа-
фрагмального простору". 
З 1984 року розпочав пе-
дагогічну діяльність у на-
шій академії асистентом 
кафедри хірургічних хво-
роб № 3 на базі міської лі-
карні швидкої медичної до- 
помоги.

Поєднання напруженої 
практичної роботи хірурга 
з повсякденним науковим 
пошуком стало основою 
докторської дисертації за 
темою "Шляхи оптиміза-
ції хірургічного лікування 
виразкової хвороби шлун-
ка", яку Валерій Павлович 

блискуче захистив у 1993 
році. Десять років потому 
працював на посаді доцента 
кафедри факультетської хі-
рургії, де опікувався підго-
товкою інтернів, майбутніх 
лікарів-хірургів. Багато з них 
зберігають теплу пам’ять 
про свого першого настав-
ника у професії. У 2003 році 
В. П. Кришеня обирають на 

посаду професора кафедри 
загальної хірургії і у 2004 ро-
ці він отримав атестат про-
фесора.

Педагогіка забирає бага-
то часу, але, незважаючи на 
це, Валерій Павлович віддає 
чимало зусиль розвитку хі-
рургії та науковій діяльнос-
ті. Він підготував 2 кандида-
тів наук, до захисту подані 1 
докторська дисертація і дві 

к а н д и д а т -
ські. Вале-
рій Павло-
вич автор та співавтор по-
над 400 наукових праць, 
з яких 3 монографії. За ці 
роки В. П. Кришень роз-
крив не тільки талант 
науковця, а й винахідни-
ка. Свої наукові роздуми 
він втілив у 36 патентах 
на винаходи. Він блиску-
че володіє англійською 
мовою і бере активну 
участь у роботі міжна-
родних конгресів, де ви-
ступає з доповідями та є 
членом дискусійного клу-
бу. З 2002 року В. П. Кри-
шень є членом Європей-
ського товариства хірур-
гів, з учнями бере участь 
в щорічних з’їздах цього 
товариства. Він відвідав 
понад 10 країн Європи, а 
також Ліван та Китай.

Співавтор базового 
підручника "Хірургія для 
стоматологів", двох на-
вчальних посібників, од-
ного довідника з питань 
загальної хірургії.

Валерія Павловича за-
вжди відрізняли найкра-
щі людські якості – висо-
ка порядність, гуманізм, 
готовність допомогти 
в будь який час, співчут-
тя, твердий чоловічий ха-
рактер, пунктуальність.

Сергій МУНТЯН,
професор, завідувач кафе-

дри загальної хірургії

Готовий завж ди 
прийти на допомогу

Як в житті кожної лю-
дини, так і в житті бібліо-
тек трапляються особли-
ві дати – ювілеї. У вересні 
2015 року науковій бібліо-
теці нашої академії випо-
внилося 80 років. Офіційно 
бібліотека була зареєстро-

вана лише у 1935 р., тому 
і значно молодша самої 
академії. Організовува-
ли бібліотеку професори 
В. М. Деревенко, І. П. Ко-
ровін, В. Е. Дзержинський 
та ін., які передали свої 
особисті книги для корис-
тування студентам та ко-
легам. Її першим завідува-
чем був гістолог професор 
Б. О. Алексеєнко.

Через декілька років 
з дня заснування бібліо-
течний фонд нараховував 
73 тис. примірників. Що-
річно фонд поповнюється 
і нині нараховує близько 
600 тис. примірників – це 
навчальна та наукова літе-
ратура, періодичні видання 
з фахових дисциплін, авто-
реферати дисертацій, ди- 
сертації, електронні видан-
ня, художня література.

У бібліотеці працює 6 
абонементів, читальні за-
ли, інформаційно-бібліо-

графічний відділ, сектор 
інформаційної медичної 
аналітики, електронний та 
традиційні каталоги, елек-
тронна доставка докумен-
тів, віртуальна довідка, ре-
позитарій.

Сучасна техніка, яка 
стала невід’ємною час-
тиною бібліотеки, не ви-
тіснила з неї традиційну 
книжку. Журнали, книги та 
електронні технології до-
бре співіснують, створюю-
чи єдиний інформаційний 
простір.

Впроваджуючи в робо-
ту електронні технології, 
ми зберігаємо бібліотечні 

традиції минулого: орга-
нізуємо книжкові вистав-
ки, бібліографічні огляди, 
проводимо «Дні кафедри» 
тощо.

Кожний рік – це крок 
до чогось нового, і як би 

складно не було, ми нама-
гаємося щось змінювати на 
краще.

Звичайно ж, ніякі до-
сягнення неможливі без 
колективу. В бібліотеці 
працюють грамотні, уваж-
ні, люблячі свою професію 
люди.

У 2015 році наш колек-
тив був нагороджений по-
чесною грамотою Націо-
нальної наукової медичної 
бібліотеки України.

Стрімко плине час, це –  
історія, і вона буде продо-
вжуватися у прийдешніх 
поколіннях нових читачів і 
нових бібліотекарів. А тим, 

хто в усі часи своєю само-
відданою працею творить 
історію нашої бібліотеки – 
шана і низькій уклін!

Вікторія МАЗНИЦЯ,
директор бібліотеки

Бібліотека – ваш вірний супутник
до 80-річч я на у кової бібліотек и ДМ А

30 вересня –
Всеукраїнський
день бібліотек

Ми живемо в столітті над-
високих науково-технічних 
досягнень і разом з тим над-
глибокої духовно-моральної 
кризи суспільства. Еволю-
ційний перехід від ери Риб – 
ери розподілу і руйнації – до 
ери Водолія – епохи Гармо-
нії, пори зрілості і осмис-
лення, триєдності – вимагає 
вироблення нових загально-
людських цінностей і ново-
го світогляду на цілу низку 
явищ, які нині не знайшли 
задовільного пояснення на 
основі традиційних підходів 
біології та медицини. Вини-
кла необхідність об’єднання 
зусиль представників точних 
наук, медицини, філософії, 
релігії.

Саме таким об’єднуючим 
зусиллям різних вчених була 
присвячена ІХ міжнародна 
науково-практична конфе-
ренція, організована Міжна-
родною академією біоенер-
готехнологій (МАБЕТ) під 
керівництвом її президен-
та академіка В. А. Ткаченка, 
яка відбувалася 7-8 верес-
ня нинішнього року в Палаці 
студентів університету імені 
А. Нобеля.

У доповідях вчених-
представників традиційної 
та нетрадиційної медицини, 
теоретичної фізики, психо-
логів, філософів були роз-
криті успіхи у пізнанні всес-
віту, розглянуті різні форми 
існування живих хвиль, під-
креслена важлива роль сві-
домості і психічної діяльності 
людини, продемонстрова-
ні нові можливості ранньої 
діагностики, профілактики 
та лікування низки захворю-
вань з використанням біо-
енергетичних технологій, що 
дозволяють візуалізувати 
енергетичне поле людини, 
були запропоновані мето-
ди підтримки і збереження 
здоров’я, плідного довго- 
ліття.

Активно обговорювали-
ся шляхи духовно-мораль-
ного розвитку Особистості 
як найважливішого фактору 
гармонізації та стабілізації 
сучасного суспільства.

З великим інтересом бу-
ли заслухані доповіді, пред-

ставлені від нашої акаде-
мії та Дніпропетровського 
інституту традиційної та 
нетрадиційної медицини: 
«Еволюція поглядів в основу 
природної субстанції: життя, 
смерть, безсмертя, сучасні 
природничо-наукові та ме-
дичні погляди» та «Когнітивні 
дисфункції – проблема ХХІ 
століття: принципи їх ціле-
спрямованої профілактики 
та корекції». 

І хоча нові наукові фак-
ти усвідомлюються завжди 
не всіма, бо радикально но-
ве сприймається не відра-
зу, об’єднані зусилля вчених 
різних наукових напрямів 
несуть надію і віру в те, що 
подальші дослідження, нові 
докази і невідворотні факти 
дозволять розширити наші 
знання і можливості в діа-
гностиці, профілактиці та 
лікуванні найтяжчих хвороб 
століття на тлі зміцнення фі-
зичного здоров’я, поступо-
вого подолання духовного 
згасання і переходу до висо-
коморального сенсу життя.

Людмила  
НОВИЦЬКА-УСЕНКО, 

професор

Об’єднуючи 
зусилля 

науковців
Стало доброю традиці-

єю щорічно проводити кон-
ференції лікарів-інтернів на 
кафедрах, які знаходяться в 
Кривому Різі. Так і цього літа 
на базі КЗ «Криворізька місь-
ка клінічна лікарня №8» ДОР, 
яка є клінічною базою кафе-
дри педіатрії, сімейної меди-
цини та клінічної лаборатор-
ної діагностики, відбулася 
науково-практична конфе-
ренція «Актуальні питання 
сучасної медицини». Це була 
вже десята конференція.

Учасників привітав за-
ступник декана ФПО проф. 
В. І. Десятерик.

Тематика виступів була різ-
номанітною і актуальною. Во-
на охопила стани, з якими най-
частіше зустрічаються лікарі зі 
спеціальності загальна прак-
тика/сімейна медицина. Слід 
зазначити, що кількість ліка-
рів-інтернів нашої кафедри , 
які брали участь у науковій ро-
боті протягом 2013–2015 років, 
була рекордною (15 осіб). Вони 
представили 6 доповідей щодо 
дитячих інфекційних хвороб, 
ендокринології, гематології, 
алергійних станів у дітей. З 
цікавістю сприйняли доповіді 
інтернів «сімейників», які сто-
сувалися хронічної серцевої 

недостатності та шлунко-
во-езофагальної рефлюк-
сової хвороби. Викликали 
професійний інтерес допо-
віді «Пухлини шиї як муль-
тидисциплінарна пробле-
ма», підготовлені інтерном 
О. Залозним (керівник до-
цент С. П. Міхно), та «Про-
філактика рецидивів захво-
рювань тканин пародонта у 
людей похилого віку» аспі-
ранта кафедри стоматології 
О. О. Корнійчука.

Світлана ШЕЙКО, 
завідувач кафедри педіа-

трії, сімейної медицини 
та клінічної лабораторної 

діагностики ФПО, 
доктор меднаук, доцент                                 

Тематика виступів – 
актуальна

Розпочалася передплата
Шановні читачі, дописувачі, керівники підрозділів, завідувачі кафедр!
У зв’язку із збільшенням вартості паперу та поліграфічних послуг, а також з 

наступним святкуванням 100-річчя з дня народження нашої академії, але при 
бажанні зберегти газету «ПУЛЬС» на паперовому носії оголошуємо передплату на 
наступний 2016-й календарний рік.

Вартість одного комплекту на рік – 50 гривень.
Сподіваємося на розуміння і підтримку небайдужих. Запрошуємо до співпраці 

творчих авторів.
Значна кількість колективів кафедр вже стала нашими передплатниками.

РЕДРАДА «ПУЛЬСУ»

Вельмишановний Геор-
гію Вікторовичу!

Прошу Вас оголосити по-
дяку декану І-го медичного 
факультету, доктору медна-
ук, професору Ігорю Станіс-
лавовичу Шпоньці та його 
колишньому заступнику, 
доктору меднаук, професо-
ру Сергію Володимировичу 
Козлову за дієву підтримку 

та адресну допомогу студен-
там – дітям пільгових катего-
рій, яку навчаються у керова-
ному Вами вузі.

Дніпропетровська медич-
на академія вважається про-
відним ВНЗ в Україні і тому я, 
як мати студента 3 курсу Юрія 
Піляєва, пишаюся тим, що він 
навчається саме у ньому. Я 
впевнена, що всі випускни-

ки ДМА стануть успішни-
ми фахівцями і присвя-
тять своє життя благо-
родній справі збереження 
здоров’я людини.

З глибокою повагою 
Анжела Іванівна ПІЛЯЄВА, 

директор Миколаївської 
ЗОШ І–ІІІ ступенів №25

Заводського району
Миколаївської області

На ім’я ректора надійшов лист…
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На честь дня 
народження академії 15 

(28) вересня 1916 р.

Представление гистологической 
школы нашей академии –  непростая и 
ответственная задача. Непростая по-
тому, что профессор Владимир Пор-
фирьевич Карпов является не только 
основателем нашей гистологической 
кафедры, но и первым ректором Екате-
ринославской медицинской академии.

История нашей академии началась 
с создания Высших женских курсов 
15 сентября 1916 года, а ее первым до-
мом и колыбелью стало здание на Ека-
терининском проспекте (ныне –  Дом 
Союзов). Именно здесь разместились 
первые кабинеты и учебные комнаты. 
Поначалу жизнь новосозданного уч-
реждения шла своим чередом, однако 
после октябрьских событий 1917  года 
ситуация существенно изменилась. 
Уже в первые революционные дни из 
занятых большевистскими отрядами 
Петрограда и Москвы в Екатеринос-
лав стали прибывать многочисленные 
представители столичной интеллиген-
ции, спасая свои семьи от наступивших 
холодов, голода и разрухи. Среди них –  
профессура медицинского и биологи-
ческого факультетов Императорского 
Московского университета, выдающи-
еся ученые со всемирно известными 
именами, которые продолжили свою 
педагогическую и научную деятель-
ность в нашем городе. В течение по-
следующих трех лет власть в Екатери-
нославе менялась 18 раз, но именно по 
распоряжению правительства гетмана 
Скоропадского в начале 1918 года бла-
годаря настойчивым усилиям акаде-
мика В. И. Вернадского и профессора 
Л. В. Писаржевского Высшие женские 
курсы были преобразованы в Екате-
ринославский общественный универ-
ситет с 4 факультетами, где профессор 
В. П. Карпов был назначен ректором, 
а затем, после очередной смены власти 
в том же году и расформирования уни-
верситета, возглавил Екатеринослав-
скую медицинскую академию.

Профессор В. П. Карпов –  ученый 
мирового масштаба по прижизненно-
му изучению клеточных ядер. Автор 
учебника «Начальный курс гистоло-
гии» и книги «Общая теория микро-
скопа в ее историческом развитии».
Создатель микротома оригинальной 
конструкции. Автор идеи современной 
синергетики. Организатор и редактор 
«Екатеринославского медицинского 
журнала». Переводчик текстов Ари-
стотеля и Гиппократа, редактор 3-том-
ного издания «Избранных трудов Гип-
пократа» в переводе В. И. Руднева, в 
том числе Клятвы Гиппократа.

Роль профессора В. П. Карпова в 
становлении кафедры гистологии и в 
целом нашей академии трудно пере-
оценить, и сегодня мы бережно хра-
ним все, что связано с этим великим 
именем. Почетное место в историче-
ских фондах кафедры занимает личный 
микроскоп В. П. Карпова, подаренный 
ему великим конструктором-микро-
скопистом Эрнстом Аббе во время со-
вместной работы в лабораториях Йен-
ского университета. Поистине бесцен-
ным наследием В. П. Карпова на нашей 
кафедре являются книги, написанные 
как самим профессором В. П. Карпо-
вым, так и привезенные им в Екатери-
нослав в 1917 году лучшие образцы на-
учных изданий своего времени. Чудом 
эти книги были сохранены нашими 
предшественниками в пламени войн и 
репрессий 20-го века. 

На протяжении истории своего раз-
вития кафедра гистологии была про-
славлена именами многих выдающихся 
ученых и педагогов, однако в формиро-
вании современного облика кафедры 
наиболее значимую роль сыграл Вла-
димир Иванович Архипенко –  выдаю-
щийся морфолог 20-го века, блестящий 
лектор, талантливый педагог. Неодно-
кратно возглавлял работу междуна-
родных и отечественных морфологи-
ческих съездов и других научных фо-
румов. Автор 6 научных монографий и 
многочисленных статей. Особое значе-
ние придавал воспитанию молодых на-
учно-педагогических кадров. Профес-
сор В. И. Архипенко подготовил пле-
яду талантливых учеников, которые и 
ныне работают на теоретических кафе-
драх в Днепропетровске и многих дру-
гих городах. Также создание нынешне-
го научно-практического профиля ка-
федры неразрывно связано с именами 
профессоров-анатомов С. Е. Стебель-
ского и В. Д. Маковецкого, которых с 
Владимиром Ивановичем объединяли 
не только многолетние научные ин-
тересы, но и личная дружба. Еще одно 
имя, без которого невозможно пред-
ставить современный этап развития 
днепропетровской научной школы 
морфологов, –  профессор В. А. Козлов, 
который развил масштабные исследо-
вания по изучению сердечно-сосуди-
стой системы. 

Современный этап развития кафе-
дры гистологии начался с 1999 года, ког-
да по решению администрации нашей 

Современная гистология в системе медицинского 
образования, науки и практики

Игорь Влади мирович Твердох леб, доктор медицинских наук, профессор
(Витяг з актової промови)

Витяг з актової промови

академии был восстановлен самостоя-
тельный статус кафедры. До этого вре-
мени преподавание гистологии про-
водилось высококвалифицированным 
коллективом сотрудников, который в 
предыдущие десятилетия был сформи-
рован профессором В. И. Архипенко 
(А. И. Спица, Т. А. Карцева, Т. К. Тру-
дова, А. С. Короленко, В. К. Стобецкая, 
В. М. Пинская, Л. Ф. Кос, С. И. Пуш-
карь, Л. В. Гербильский, Н. Н. Султано-
ва, И. С. Хрипков и другие). 

Первыми же испытаниями для 
преподавательского состава явилось 
внедрение принципов Болонского 
процесса и лицензионных экзаменов 
формата «Крок» в систему высшего 
медицинского образования. Возглав-
ляя проблемную комиссию по внедре-
нию кредитно-модульной системы в 
нашем вузе, я не понаслышке знаком с 
теми трудностями, которые постоян-
но приходилось преодолевать админи-
страции и учебному отделу академии 
при решении многих связанных с этим 
вопросов. При этом часто именно кафе-
дра гистологии брала на себя роль сво-
его рода первопроходца образователь-
ных нововведений.

Именно в этот период в учебном 
процессе на кафедре гистологии нача-
ли использоваться новые конструктив-
ные формы преподавания, например, 
мультимедийный курс лекций. Сейчас 
использование мультимедийных тех-
нологий является привычным и обще-
принятым стандартом в обучении на 
большинстве кафедр, но тогда, в начале 
2000-х, академия приобрела лишь три 
первых проектора, и уже через полгода 
были подготовлены и прочитаны на ре-
гулярной основе первые лекции подоб-
ного рода для студентов.

Следующим шагом стал педагоги-
ческий эксперимент, предпринятый 
преподавателем кафедры А. А. Горбу-
новым в 2003 году: создание серии ау-
диолекций. Постепенно они охватили 
весь курс гистологии и сегодня востре-
бованы в режиме свободного доступа, 
пользуясь заслуженной популярно-
стью среди студентов начальных кур-
сов не только нашей академии, но и по 
всей Украине.

Этому способствовало создание 
официального веб-сайта Националь-
ного научного общества морфологов 
Украины, который по инициативе на-
шей кафедры и при содействии Прези-
дента общества члена-корреспондента 
НАМН профессора Ю. Б. Чайковского 
начал свою работу в 2004 году. Вот уже 
более 10 лет этот сайт служит для сту-
дентов младших курсов важным интер-
нет-ресурсом при изучении морфоло-
гических дисциплин. Сегодня на сайте 
кафедры в распоряжении студентов –  
платформа для онлайн-тестирования 
по всем разделам гистологии, подго-
товленные различного рода пособия 
с учетом факультета и специальности 
студента, морфологический словарь на 
трех языках (около 600 терминов с раз-
вернутым иллюстрированным описа-
нием), другие актуальные материалы.

Еще одним значимым элементом 
образовательного процесса явилась 
студенческая гистологическая олим-
пиада. Ранее ни в Советском Союзе, ни 
в странах СНГ олимпиады по гистоло-
гии не проводились. И лишь в 2004 го-
ду на нашей кафедре впервые была ор-
ганизована и проведена такая олим-
пиада, которая трижды проходила в 
Днепропетровске и до этого времени 
ежегодно проводится в различных ву-
зах Украины. На протяжении послед-
них 12  лет студенты, подготовленные 
на нашей кафедре, 13 раз становились 
победителями Всеукраинских гисто-
логических олимпиад и конкурсов сту-
денческих научных работ по направ-
лению «Теоретическая медицина», 
лауреатами премий Президиума НАН 
и НАМН Украины: Татьяна Зуб (2004), 
Ольга Потоцкая (2005, 2006, 2008), 
Денис Селедцов (2005), Анастасия Не-
стеренко (2006), Екатерина Шаповал 
(2006, 2008), Нина Петрук (2008), Оль-
га Сиренко (2009), Александр Марзан 
(2013), Антон Литвин (2014, 2015). 

На протяжении многих лет кафе-
дра старалась следовать традиции, за-
ложенной еще профессорами Н. И. За-
зыбиным и В. И. Архипенко –  макси-
мально привлекать студентов к выпол-
нению самостоятельных серьезных 
исследований в научных лабораториях 
кафедры и создавать для этого необ-
ходимые условия. Однако в последние 
годы учебная работа кафедры попол-
нилась еще одним направлением. Речь 
идет об учениках нашего медицинско-
го лицея «Дніпро». Три года назад мы 
прочитали первую лекцию по совре-
менным методам исследований в био-
логии и медицине, а уже через полгода 
на базе кафедры стали проходить лет-
ние химико-биологические школы. 
Например, этим летом более 30 детей 
с неподдельным интересом смотрели 
и слушали, как работают наши лабора-

тории. Кроме того, самые способные 
ученики работали в лабораториях ка-
федры в течение учебного года, двое из 
них стали победителями конкурса уче-
нических работ по линии Малой ака-
демии наук –  это Олег Руденко и Женя 
Савицкая. Сейчас они уже студенты 
нашей академии, и мы очень надеемся, 
что эти молодые и целеустремленные 
люди продолжат свой профессиональ-
ный рост в дальнейшем.

В начале 2000-х особую актуаль-
ность приобрел вопрос о кадровом по-
тенциале кафедры. В 2002 году Л. А. Ро-
маненко защитила диссертацию «По-
страдиационные изменения адаптив-
ных функций центральной нервной 

системы в процессе геронтогенеза» и 
в скором времени пополнила ряды до-
центского корпуса.

Особенностью этого периода стало 
расширение контингента отечествен-
ных и иностранных студентов, в том 
числе появление англоязычной формы 
преподавания. Это потребовало при-
хода в коллектив кафедры новых со-
трудников, которые смогли, с одной 
стороны, быстро и на должном уров-
не стать квалифицированными пре-
подавателями, с другой –  эффективно 
реализовать научные задачи, стоящие 
перед ними лично и перед кафедрой 
в целом. В большой мере этому спо-
собствовало возобновление очной 
аспирантуры на нашей кафедре, и уже 
к 2005 году были выполнены и защище-
ны две диссертации.

Первая из них «Гистогенетические 
механизмы септации сердца», выпол-
ненная аспиранткой Н. И. Гореловой, 
существенно изменила традиционные 
представления об эмбриональных ис-
точниках и происхождении различных 
частей первичной, вторичной меж-
предсердных перегородок, межжелу-
дочковой перегородки, а  также об об-
щих механизмах септации эмбриональ-
ного сердца различных позвоночных.

Вторая работа выполнена препо-
давателем кафедры Ю. В. Силкиной. В 
ней была определена роль филогенети-
ческого вектора в реализации морфоге-
нетических преобразований миокарда 
позвоночных животных на различных 
этапах пренатального и постнатально-
го развития.

Общей методологической идеей, ко-
торая объединяет эти работы, стала вы-
работка нового научного стандарта в 
проведении дальнейших исследований 
на кафедре. С одной стороны, это раз-
работка и внедрение метода компью-
терной пространственной реконструк-
ции изучаемых биологических объек-
тов. С другой стороны, это использова-
ние новых уникальных возможностей 
иммуногистохимического метода, ко-
торый в начале 2000-х начал активно 
развивать профессор И. С. Шпонька на 
кафедре патологической анатомии.

Особую роль в развитии научно-
го потенциала кафедры имело созда-
ние в нашей академии в 2007  году на 
базе кафедры гистологии журнала 
«Морфологія» –  первого в нашей стра-
не электронного специализированно-
го научного издания, рекомендованно-
го Высшей аттестационной комиссией 
Украины для публикации результатов 
диссертационных работ. За короткое 
время журнал приобрел значительный 
научный авторитет в нашей стране и 
за рубежом, вошел в состав ведущих 
международных наукометрических баз 
и занял лидирующие позиции в отече-
ственной научной периодике.

Значительным событием в науч-
но-исследовательской деятельности 
кафедры гистологии стало приобрете-
ние трансмиссионного электронного 
микроскопа и другого новейшего на-
учного оборудования. В 2009  году в 
нашей академии начала работу вновь 
созданная лаборатория электронной 
микроскопии, нацеленная на решение 
теоретических и прикладных задач в 
области современной биологии и меди-
цины, что позволило существенно рас-
ширить спектр и глубину проводимых 
на кафедре исследований.

В рамках основной тематики кафе-
дры в 2011  году Ю. В. Силкиной была 

защищена докторская диссертация 
«Гистогенетические преобразования 
проводящей системы сердца на этапах 
кардиогенеза». В ней представлен ре-
зультат обобщения большого комплек-
са данных, полученных при использо-
вании различных современных мето-
дов исследования в морфологии. 

В 2012 году аспирантка О. Ю. По-
тоцкая завершила и успешно защитила 
диссертацию «Гистогенез эпикарда и 
эндотелия венечных сосудов на ран-
них этапах пренатального онтогенеза 
в норме и при остановке развития пече-
ни». В этом исследовании при исполь-
зовании модельного эксперимента на 
животных было доказано участие ра-
нее неизвестных механизмов корона-
рогенеза, определены этапы данного 
процесса, намечены перспективные 
направления для дальнейших исследо-
ваний.

В работе аспирантки Е. И. Дяговец 
«Пути образования и развития конус-
но-стволового отдела сердца мыши в 
норме и в условиях дегидратации мате-
ринского организма», защищенной в 
2013 году, были установлены основные 
события в гистогенезе данного отдела 
сердца эмбриона (септация, миокарди-
ализация, артериализация и ротация), 
которые наиболее чувствительны к по-
вреждающим воздействиям.

Еще одно интересное исследование 
проведено на кафедре аспиранткой 
Т. А. Гудлетт на тему «Онтогенети-
ческие перестройки камер сердца эм-
брионов курицы в систоле и диастоле 
и плодов человека 9–13 недель геста-
ции». Защищенная в текущем году дис-
сертационная работа была направлена, 
с одной стороны, на изучение раннего 
кардиогенеза человека, с другой –  на 
анализ соответствующих эксперимен-
тальных пренатальных событий с уче-
том их систоло-диастолического гра-
диента.

Значительный прогресс в работе ла-
боратории электронной микроскопии 
позволил М. В. Иванченко выполнить 
и защитить в 2015  году диссертацию 
«Ультраструктурная характеристика 
формирования и реакций митохондри-
ального аппарата кардиомиоцитов в ус-
ловиях гипоксического повреждения 
кардиогенеза у крыс». 

В той же экспериментальной моде-
ли гипоксии аспирантка Н. С. Петрук 
завершила исследование «Онтогене-
тические перестройки межклеточных 
взаимодействий в миокарде в норме и 
в условиях хронического гипоксиче-
ского повреждения», в котором опре-
делила наиболее уязвимые структуры 
контактного аппарата кардиомиоци-
тов, показала последовательность его 
преобразований под влиянием гипок-
сии и количественно оценила про-
странственные изменения в развитии 
вставочного диска как основного эле-
мента межмиоцитарной кооперации в 
миокарде.

Совершенствование научной ме-
тодической базы кафедры позволило 
состояться еще двум важным направ-
лениям исследований, проводимых 
преподавателями кафедры гистологии: 
«Механизмы формирования сокра-
тительного аппарата кардиомиоци-
тов в норме и в условиях хроническо-
го действия этанола» (диссертант –  
Д. Г. Марченко) и «Влияние прена-
тальной гипоксии на эмбриональное 
формирование гистоархитектуры и 
ультраструктуры предсердного мио-
карда» (диссертант –  Е. Н. Шевченко). 
Использование традиционных гисто-
логических методов в сочетании с воз-
можностями трехмерного компьютер-
ного моделирования, иммуногистохи-
мии и электронной микроскопии дает 
основание для успешного решения 
важных научных задач, которые ставят 
перед собой сотрудники кафедры.

В научном плане кафедра гистоло-
гии –  не только лаборатория, но и место 
для широкого обсуждения актуальных 
научных событий в Украине, резуль-
татов многочисленных и разнообраз-
ных морфологических исследований. 
На протяжении последних лет на базе 
нашей кафедры были организованы и 
проведены пять научных конференций 
национального уровня: Всеукраин-
ские конференции морфологов «Кар-
повские чтения» (2001, 2004, 2005, 
2006), а  также Всеукраинская научно-
практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы эмбриологических иссле-
дований» (2009).

Наряду с экспериментальными и 
теоретическими работами, кафедра 
гистологии направляла свой интерес 
на решение задач практической меди-
цины. Например, в 2001–2004  годах 
при взаимодействии с профессором 
Е. А. Коваль и другими кардиологами-
клиницистами были проведены мас-
штабные исследования морфологии 
различных осложнений острых по-
стинфарктных состояний. 

Еще одним примером сотрудниче-
ства гистологов с клиницистами яв-
ляется первый в нашей стране опыт 
прямого морфологического анализа 
интраоперационного материала, полу-
ченного при различных кардиохирур-
гических операциях на сердце чело-
века. Эта интересная и важная работа 
была проведена при тесном сотрудни-
честве с известным в нашей стране и за 
рубежом клиницистом-кардиохирур-
гом С. В. Максименко.

С 2013  года продолжается цикл 
исследований на тему «Рельефные 
и гистоструктурные характеристи-
ки сердца у  больных с фибрилляцией 
предсердий в зависимости от условий 
тромбообразования» под руковод-
ством академика НАМН Украины, 
профессора Г. В. Дзяка. В ряду рассма-
триваемых вопросов: 1) взаимосвязь 
рельефных свойств предсердий и ушек 
с интенсивностью тромбообразова-
ния и свойствами тромбов; 2) роль по-
верхностных свойств эндотелия пред-
сердий в характере тромбогенеза; 3) 
корреляция данных чреспищеводной 
эхокардиографии с морфологией и ло-
кализацией тромбов; 4) почему эффек-
тивность антитромботической тера-
пии различается у больных со сходны-
ми клиническими проявлениями и от 
чего зависит выбор тактики контроля 
ритма у больных с фибрилляцией пред-
сердий. На сегодня получены важные 
предварительные результаты, многие 
из вопросов ожидают своего решения, 
надеюсь, в скорой перспективе.

Участие кафедры в госбюджетной 
тематике позволило провести крупное 
междисциплинарное исследование, ре-
зультаты которого реализовались в на-
учной монографии «Эксперименталь-
ный психоз и морфология сердца», из-
данной в 2011 году (авторы –  Г. В. Дзяк, 
А. Л. Дроздов, И. В. Твердохлеб).

Важно подчеркнуть, что не только 
интересами кардиохирургии, теоре-
тической и клинической кардиоло-
гии ограничивается круг интересов 
гистологов к  решению практических 
задач медицины. В работе «Гемостаз, 
реологические свойства эритроцитов 
и состояние эндотелиоцитов при раз-
ных вариантах интенсивной терапии 
тяжелой черепно-мозговой травмы» 
(2004–2006), координируемой чле-
ном-корреспондентом НАН Украи-
ны и НАМН Украины, профессором 
Л. В. Новицкой-Усенко, доказано, что 
состояние системы гемостаза при про-
ведении традиционной интенсивной 
терапии в остром периоде тяжелой 
черепно-мозговой травмы характери-
зуется значительной активацией свер-
тывающей системы крови по внутрен-
нему механизму, гиперфибриногене-
мией, повышенным содержанием мар-
керов внутрисосудистого свертывания 
крови, массивным угнетением системы 
фибринолиза и явлениями тромбоци-
топатии. Разработана новая стратегия 
медикаментозной коррекции данных 
нарушений, причем соавторами опу-
бликованных практических рекомен-
даций для реаниматологов, нейрохи-
рургов и травматологов стали морфо-
логи, принимавшие участие в данном 
совместном исследовании.

На протяжении многих лет кафе-
дра гистологии является морфологи-
ческой базой при проведении многих 
совместных клинико-эксперименталь-
ных исследований, связанных с такими 
важнейшими специальностями кли-
нической медицины, как акушерство и 
гинекология, анестезиология и интен-
сивная терапия, внутренние болезни, 
хирургия, урология, эндокринология, 
дерматовенерология, травматология 
и ортопедия, стоматология, судебная 
медицина. Начиная с 1999 года в лабо-
раториях кафедры проведены морфо-
логические исследования, результаты 
которых вошли в материалы 16 доктор-
ских и 13 кандидатских диссертаций 
сотрудников-клиницистов, в том числе 
12 исследователей из других городов 
Украины (Винницы, Донецка, Запо-
рожья, Ивано-Франковска, Луганска, 
Киева, Кривого Рога, Тернополя, Чер-
новцов).

При анализе результатов исследова-
тельской и прикладной деятельности 
кафедры на современном этапе законо-
мерно возникает ряд вопросов, связан-
ных с пониманием места гистологии в 
системе медицинского образования, 
науки и практики. Ответы на эти во-
просы лежат в плоскости осознания 
гистологической науки как мощного 
многопланового инструмента в реше-
нии насущных теоретических и науч-
но-практических задач медицины. Се-
годня коллектив кафедры гистологии 
Днепропетровской медакадемии –  это 
органичный сплав педагогического ма-
стерства, здоровых научных амбиций и 
стремления развивать традиции и еди-
ную логику научной школы, которые 
были заложены нашими учителями.
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Студентське 
літо

Цього літа мені впер-
ше довелося відвідати наш 
спо р т и в но - о з до р ов ч и й 
табір "Здоров'я". Скільки 
справжніх і незабутніх емо-

Літо – час відпочинку 
і цікавого дозвілля: тепла 
компанія, вечірні поси-
деньки біля вогнища, звук 
гітари, умиротворена спо-
кійна атмосфера, відчуття 
повної гармонії і затишку. 
Співаєш пісень, які містять 
у собі віру у світле майбут-
нє, і насолоджуєшся радіс-
ними щасливими миттє-
востями сьогодення…

Так проводять літні 
канікули студенти нашої 
академії, що підтвердив 
черговий молодіжний фес-
тиваль під назвою «Сту-
дентська республіка». З 26 
по 28 червня юнаки та ді-
вчата ДМА із задоволенням 
брали участь у різноманіт-
них конкурсах. Кожний 

мав можливість повністю 
поринути у турботи «Сту-
дентської республіки». У 
випадку виграшу команда-
переможниця мала можли-
вість представити Дніпро-
петровськ у фіналі всеукра-
їнського фестивалю.

Студенти ДМА утво-
рили команду під назвою 
«Кошерний Мед» на чолі 
із Вадимом Кібликом. Ме-
дики не тільки створили 
яскравий образ своєї ко-
манди, але й ретельно про-
думали сценарій для пре-
зентації табору. Звичайно, 
серед будь-яких змагань 
можуть виникати трудно-
щі, але завдяки тактовнос-
ті й мудрості капітана на-

шим студентам вдалося їх  
запобігти.

Ми поставили намети, 
прикрасили табір зорями 

Давида та іншими малюн-
ками, на найвищому наметі 
написали «Менора». Одяг-
нули костюми, поналіплю-
вали пейсики на скроні, 
провели репетицію театра-
лізованої вистави… Усього 
зібралось 11 команд. Були 
представники з Кривого 
Рогу та Дніпродзержин-
ська. У кожної команди 
свій образ: вікінги, чорти, 

українські селяни, люди 
постапокаліпсису, хіпстери 
і, звичайно, ми – євреї, – 
так прокоментував перший 

день учасник «Студент-
ської республіки» Дмитро 
Екзахто.

 Оскільки погода в дні 
фестивалю особливо не 
радувала, це позначило-
ся на настрої команди, але 
капітан безупинно вселяв 
віру у перемогу, надихав і 
повсякчас підбадьорював 
кожного. Наші юнаки та 
дівчата були нездоланни-

ми за будь-яких обставин. 
Другий день був сповне-
ний безмежних веселощів 
і водночас напруги: кож-
ний конкурс (гра в шахи, 
футбол, волейбол) вимагав 
зосередженості. Третього 
політично-інтелектуально-
го дня талановиті студенти 
нашої академії Олександр 
Журба та Наталія Сиро-
мятникова представляли 
проект «Загроза цукрового 
діабету».

Безперечно, подібні 
фестивалі розвивають силу 
волі, командний дух і від-
кривають творчі здібності 
у кожному. 

– Студентська респу-
бліка залишила дивовиж-
ні враження. Це не тільки 

конкурси, змагання, нові 
знайомства. Це – атмосфе-
ра завжди прекрасного на-
строю. Ми не посіли призо-
ве місце з першого разу, але 
спогади про те, що ми були 
у цій казці, залишаться з 
нами надовго, - поділився 
враженнями Дмитро Ек-
захто.

Хай не у всіх конкур-
сах студенти медакадемії 
вийшли в лідери, головне, 
що цей фестиваль відкрив 
нові таланти, подарував 
незабутні емоції. Адже як 
зауважував Омар Хайям: 
«Будь щасливим цієї миті. 
Ця мить і є твоє життя».

Влада ВОЛЬХОВСЬКА,
студентка 3 курсу І-го

 медичного факультету

Команду 
            назвали 
                 «Кошерний Мед»

Прийшла осінь, і після 
літнього відпочинку вулиці 
рідного міста блищали не від 
чистоти, а… від «фантиків» 
та пляшок. Тому 5 вересня 
ми вирішили провести вже 
знайому для студентів нашої 
академії акцію «Чиста Лоц-
манка». Мета акції – зверну-
ти увагу студентської молоді 
на проблеми поводження з 
відходами, а також вихова-
ти відповідальне ставлення 
громадян до довкілля шля-
хом безпосереднього залу-
чення до прибирання вулиць.  

Організатори акції – акти-
вісти Студентсьої ради ака-
демії. Необхідну фінансову 
підтримку надала Студент-
ська рада гуртожитку №7 
та голова профспілкової ор-
ганізації студентів Ярослав 
Віленський. Завдяки їм ми 
закупили необхідний інвен-
тар, а також солодощі, щоб 
після корисної справи від-
почити і поповнити запаси 
глюкози в наших світлих го-
ловах для продуктивного 
навчання. Також варто подя-
кувати деканату І-го медич-

Як приємно жити в чистоті! ного факультету, який надав 
організаційну підтримку. 
Слоган заходу: "Зробити 
Україну чистішою, почавши 
із себе"! Небайдужі хлопці 
та дівчата охоче прибирали 
сміття на сходах і узбіччях 
Мандриківського узвозу, го-
туючи його до початку ново-
го навчального року і святку-
вання Дня міста. Приємною 
несподіванкою стало те, що 
взяти участь у заході вияви-
ли бажання не тільки «старо-
жили» академії, а й вчорашні 
абітурієнти, які хочуть ба-
чити околиці чистенькими. 
Акція надала можливість 
кожному студенту академії 
зробити свій посильний вне-
сок у поліпшення загальної 
екологічної ситуації на благо 
майбутнього нашого міста.  
Проведення подібних су-
ботників ми хочемо зробити 
традицією, але не для то-
го, щоб можна було смітити 
більше, а для життя в чисто-
му місті.

Тетяна СТУПАК,
студентка 2 курсу

І-го медичного факультету, 
профорг потоку

Останнім часом зростає по-
ширеність куріння кальяну, осо-
бливо серед молоді. Окремо 
стоїть питання про поширеність 
куріння серед студентів-ме-
диків. Суперечки щодо шкоди 
кальяну йдуть давно. Любителі 
кальяну активно доводять його 
безпечність, називаючи це аль-
тернативою куріння цигарок. 
Проте численні дослідження 
довели високу небезпеку калья-
ну для здоров'я.

Дослідженнями доведено, 
що близько 100 мільйонів осіб 
по всьому світу щодня вжива-
ють тютюн за допомогою калья-
ну. Куріння кальяну найбільш 
поширене у віковій групі 15-24 
років, значна частина – студен-
ти вузів. Вони вважають кальян 
більш безпечною альтернати-
вою цигаркам, тому що менш 
дратівливий дим сприймається 
як ознака відсутності шкідливо-
го впливу. Аромат і смак кальян-
ного диму – фактори, які залуча-
ють юнаків та дівчат і провоку-
ють бажання курити кальян. На 
упаковках кальянного тютюну 
зображені фрукти, аби склада-
лося враження, що всередині 
знаходиться здоровий продукт. 
Згідно з проведеним в Україні 
дослідженням серед студентів 
вузів показники поширеності 
куріння кальяну за день, тиж-
день, місяць, близькі до анало-

гічних показників у країнах, де 
куріння кальяну є традиційним. 
Показники поширеності курін-
ня за останній рік і раніше у жит-
ті, істотно вищі, ніж у більшості 
країн з традиційним або нещо-
давно привнесеним курінням 
кальяну.

Згідно з даними Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров'я, 
дим, який виходить з кальяну, 
містить численні токсичні ре-
човини, здатні викликати рак 
легенів, хвороби серця та інші 
захворювання. Курець сигарет 
зазвичай робить 8-12 затяжок 
по 40-75 мл в кожній, приблиз-
но протягом 5-7 хвилин і вдихає 
від 0,5 до 0,6 літрів димної сумі-
ші. На противагу цьому куріння 
кальяну відбувається протягом 
як правило 20-80 хвилин, коли 
курець може зробити 50-200 
затяжок від 0,15 до 1 літра диму 
за кожне дихання. Тому курець 
кальяну може вдихнути стіль-
ки диму протягом однієї сесії, 
скільки курець сигарет отримає 
при викурюванні 100 або біль-
ше сигарет.

Навіть після проходження 
через воду кальянний дим міс-
тить у великій кількості нікотин, 
чадний газ (СО), формальдегіди 

та інші речовини, що провоку-
ють розвиток пухлин. Вода в 
кальяні абсорбує частину ніко-
тину, але це не дає гарантії «без-
печного куріння».

Куріння кальяну є одним 
з факторів, що призводять до 
розвитку туберкульозу легенів.

Оскільки кальян зазвичай 
куриться в компанії, підви-
щується ризик передачі крізь 
слину на мундштуці різних за-
хворювань, зокрема, таких, як 
герпес, ротавірус тощо. Знахо-
дитися поблизу з тими, хто йо-
го курить, також небезпечно за 
рахунок так званого ефекту «па-
сивного куріння». 

Отже, куріння кальяну дуже 
шкідливо, тому є багато більш 
цікавих можливостей провести 
корисно час, аніж сидіти з труб-
кою в роті у задимленій кімнаті 
і «накачувати» себе сумішшю 
смоли і чадного газу.

Сергій ЛЕОНОВ,
доцент;

Тамара ШУСТЕРМАН,
Андрій ШОРНІКОВ,

асистенти кафедри 
психіатрії,

загальної та медичної 
психології

Небезпека кальяну

цій здатні подарувати лише 
два тижні відпочинку на 
березі річки Самари! 

Табір хоч і невеличкий, 
проте дуже привітний і 
охайний. На його території 
розташовані їдальня, біблі-
отека, спортивний майдан-
чик і будиночки для відпо-

чиваючих. Там, у прохолоді 
високих сосен, дійсно від-
чуваєш, що таке відпочи-
нок. Дні, переповнені вра-
женнями, летять неймовір-
но швидко.

Вдень у нашому 
"Здоров’ї" завжди зна-
йдуться охочі пограти у 
волейбол, футбол, бадмін-
тон й сходити до сонячно-
го пляжу, де в тебе вкотре 
перехоплює подих від кра-
си навколишньої величної 
природи.

А ввечері – дискотека, 
відлуння струн гітари і по-
тріскування вогнища. На 
відпочинку ми завітали до 
дружнього табору-побра-
тиму «Дубовий Гай», де від-
бувалися вікторини, спор-
тивні змагання, музичні 
вечори та веселі конкурси.

Відчутний внесок для 
створення подібної друж-
ньої та теплої атмосфери 
доклали профком студен-

тів (голова Я. Віленський) і 
начальник СОТ "Здоров’я", 
голова профкому співро-
бітників доц. В. В. Василь-

ченко. Дякуємо й праців-
никам їдальні, які завжди 
смачно готували для нас. 

Профком студентів по-
дбав, аби вартість путівки 
була по-кишені кожному. 
Студенти сплатили лише 
20% від загальної вартос-
ті, решту виплачує проф-
спілкова організація. За цю 
порівняно невелику ціну 
отримуєш у сто разів біль-
ше та цінніше. Теплі спо-
гади, котрі залишаться у 
пам’яті назавжди, змусять 
зігрітися посмішкою навіть 
у найпрохолодніший день.

Марія ГРИЦЕНКО,
студентка 2 курсу І-го 

медичного факультету

Т а м ,  у  п рох ол од i  с ос е н ...


