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Нехай живе та процвітає вічно
І славиться в віках її ім’я
Одна у світі стоматологічна
Медична академія моя!

C

вято розпочалося 6 жовтня міжнародною науко
вопрактичною конференцією «Інноваційні техно
логії в стоматології та клінічній медицині», в якій взяли
участь науковці з усіх регіонів України, Німеччини та Гру
зії. А 7 жовтня з цієї нагоди в приміщенні обласного ака
демічного українського музичнодраматичного театру ім..
М.В.Гоголя відбулося урочисте засідання Вченої ради. У
торжествах взяли участь представники органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, представники профе
сорськовикладацького складу академії, її випускники, сту
денти, ветерани праці. Зі вступною промовою виступив
ректор академії, Заслужений лікар України професор
В.М.Ждан. Спеціально до ювілею академії працівниками
відділу технічних засобів навчання було створено відео
фільми про її історію та сьогодення. Будні і свята, знайомі
обличчя, атмосфера невпинності життя і зміни поколінь –
все це тепло сприймалося глядачами.
Колектив академії вітали голова облдержадміністрації
Олександр Удовіченко, голова обласної ради Іван Момот,
міський голова Полтави Олександр Мамай, заступник ди
ректора Департаменту кадрової політики, освіти та науки,
протидії корупції Міністерства охорони здоров’я України
Михайло Стрельніков. Він виголосив вітального листа від
міністра охорони здоров’я Олександра Аніщенка та вручив
працівникам академії почесні грамоти МОЗ України. Ве
лика група викладачів отримала відзнаки облдержадмініс
трації, обласної ради, Полтавського міськвиконкому. Цьо
го року в академії вперше було запроваджено «Відзнаку
ректора» – спеціальну нагороду з посвідченням, номером
та нагрудним знаком, якої удостоєно 11 осіб. Під першим
номером її отримав ветеран академії, зав. кафедри пато

морфології з секційним курсом проф. Гасюк А.П.
Привітати колег прийшли ректори полтавських вузів: го
лова ради ректорів ВНЗ IIIIV рівнів акредитації, ректор
ПНТУ ім.. Ю.Кондратюка Володимир Оніщенко, ректор
Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій
Нестуля, ректор Полтавського національного педагогічно
го університету Микола Степаненко, в.о. ректора Полтав
ської аграрної академії Валентина Аранчій. Прибули і віта
ли ювілей численні почесні гості – представники медичних
вузів з Києва, Харкова, Львова, ІваноФранківська, Дніпро
петровська, Луганська, Вінниці, медичних коледжів облас
ті, Кременчуцького національного університету ім.. М.Ост
роградського, ветеранимедики, колишні випускники. Тра
диційні подарунки – комп’ютери, картини, кошти від
профспілок на костюми для учасників художньої самоді
яльності, статуетка Святого Георгія від колег із Грузії.
З теплими словами до присутніх звернулися начальник
головного управління охорони здоров’я облдержадмініс
трації В.П.Лисак, голова обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я О.І.Кувічко, начальник місь
кого управління охорони здоров’я С.О.Котов. Від імені ве
теранів академії, її випускників говорили професор
Т.П.Скрипнікова, Заслужений лікар України, головний лі
кар клінікистудії «Аполлонія», засновник Призмачемпіо
нату С.В.Радлінський.
Привітати піснями свою Альма матер на свято прийшли
і випускники, які відомі не лише своїми професійними до
сягненнями, а й творчими талантами. Це головний хірург
управління охорони здоров’я облдержадміністрації, член
Спілки композиторів України, автор Гімну академії, кан
дидат мед. наук, доцент кафедри хірургії Микола Дубин
ський, який у складі ВІА «Метроном» випускників 80х ро
ків Віктора Дрозда, Сергія Жабо, Людмили Переверзєвої,
Зої Огуй та Олександра Іщенка виконав зворушливу пісню
(Закінчення на 2 й стор.).

Святкування 90 річного ювілею ВДНЗУ «УМСА»

(Закінчення. Початок на 1 й стор.).
«Мой друг, ты вспомни все сначала», що викликало бурхли
ві оплески. Так само оплесками нагороджували завідуючо
го кафедрою пропедевтики терапевтичної стоматології,
доктора мед. наук, професора, лауреата міжнародного кон
курсу вокалістів Євгена Ковальова, з піснею «Чорнії брови,
карії очі», асистента кафедри нервових хвороб, лауреата
Всеукраїнського фестивалю естрадної пісні Катерину Та
ряник, яка виконала пісню Т.Гвердцителі «Воздушный по
целуй», аспірантку НДІ, лауреата фестивалів пісенної твор
чості Лілію Левченко з піснею «Бесаме мучо».
Традиційно з успіхом виступили ветерани кавеенівсько
го руху команди «Горе від УМСА», випускники академії,
вже авторитетні лікарі Олександр Пелипенко, Андрій

Петрушов та Олексій Березан.
Було що показати і сучасному поколінню студентів – на
родні самодіяльні вокальний ансамбль «Мальви» та ан
самбль танцю «Юність», ансамбль бального танцю «Орхі
дея», інтернаціональний ВІА «Сімпл нойс», ансамбль бара
банщиць, ансамбль бального танцю, для чого багато зробив
відділ культосвітньої діяльності (начальник Л. В. Сидорен
ко).
Свято майстерно провели ведучі – декан стоматологіч
ного факультету доцент Сидорова А.І., завідуючий кафед
рою хірургічної стоматології доктор мед. наук Аветіков
Д.С. та студенти Дар’я Гальчак і Андрій Довженко.

ВЧЕНА РАДА

Міжнародні зв’язки ширитимуться
жовтня відбулося чергове засідання Вченої
ради, на якому серед інших було розглянуто
роботу відділу з міжнародних зв’язків, її напрями і пер
спективи розвитку. Доповідав його керівник д.мед.наук
Новіков В.М.
Відділ створено у березні поточного року згідно з на
казом ректора на підтримку та розвиток зарубіжних від
носин в освітньонауковій діяльності. Як зазначив
В.М.Новіков, пріоритетним завданням відділу є пошук
грантів та курсів, удосконалення міжнародних зв’язків.
Він зокрема поінформував присутніх про діючі програ
ми для викладачів. Це Стипендіальна програма ДААД
(Німеччина), яка пропонує молодим науковцям можли
вість провести дослідження або підтвердити кваліфіка
цію в одному з німецьких державних, державно визна
них ВНЗ або науководослідних інститутах. Оpen Medi
cal Institute (Австрія) – міжнародні медичні семінари у
м.Зальцбург для англомовних фахівців у галузі медици
ни, що перебувають у середині кар’єрного розвитку
будьякої країни світу, особливо центральної та західної
Європи. Стипендіальна програма фонду Ернста Шеринга
надає стипендії для виконання дисертаційних дослід
жень (аспірантська стипендія) в галузі медицини у між
дисциплінарних галузях – в біохімії та біоінформатиці.
В рамках програми фінансуються фундаментальні дос
лідження у зазначених дисциплінах у будьякій країні
світу. На підтримку післядипломної освітньої програми
науковцям з різних країн світу пропонує особисту
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участь у стипендіальній програмі Міжнародний інститут
для світового здоров’я. Постдокторські стипендіальні
програми (Малайзія).
Розпочався конкурс науковопопулярних статей (Ро
сія) на найкращу науковопопулярну публікацію в галу
зі сучасної біології. Основна тематика – молекулярна
біологія та біофізика, біомедицина, біо та нанотехно
логії в номінаціях: краща оглядова стаття, краще новин
не повідомлення, найкращий пресреліз.
Діючі програми для студентів: щорічний загальнонаці
ональний конкурс «Стипендіальні програми» «Завтра.UA»
фонду Віктора Пінчука та «Френк Лану Меморіал стипен
дія 2012» для молодших спеціалістів, бакалаврів та ма
гістрів фаху «медична сестра» за спеціальністю невід
кладна швидка допомога та респіраторні захворювання
(США).
Проводиться робота з налагодження контактів випус
кників нашої академії із земляцтвами в Йорданії, Суда
ні, Палестині, Сирії, Ірані.
Серед проблем, які керівник міжнародного відділу
назвав у своїй доповіді і над якими треба працювати, –
недостатнє інформаційне забезпечення, недостатній рі
вень англійської мови і як наслідок – незначна кіль
кість заявок. Для їх вирішення відділ пропонує інфор
маційну та мовну підтримку організації поїздок. Від
крито також сторінку міжнародного відділу на сайті
академії. В роботу кафедр та структурних підрозділів
введена інструкція звітності про міжнародну діяльність.

Трибуна лікаря

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ХОСПІСНОЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

Ïðîáëåìà âåëèêîãî çíà÷åííÿ
жовтня відзна
чався Всесвітній
день хоспісної та паліатив
ної допомоги. Про важли
вість впровадження в дер
жаві цього напрямку свід
чать сумні цифри: поста
ріння населення України,
збільшення кількості лю
дей, що вмирають від онко
логічних та інших невилі
ковних хвороб. Все це ро
бить цю проблему однією із
найважливіших складових
охорони громадського здо
ров’я і в нашій державі.
Протягом останніх п’яти
років щорічно в Україні по
мирає близько 900 тисяч
людей, із них  90 тисяч від
раку та інших злоякісних
пухлин. Значна частина
цих людей вмирає в муках
та стражданнях від важкого
больового синдрому та ін
ших порушень діяльності
організму. Все більш акту
альним стає питання на
дання паліативної і хоспіс
ної допомоги особам похи
лого та старечого віку, чи
сельність яких щороку
зростає (на сьогодні, за ста
тистичними даними, в Ук
раїні нараховується близь
ко 3 млн людей віком 75
років і старших). Виник
особливий, не передбаче
ний раніше соціальноме
дичний парадокс: «додат
кові роки життя», якими
людство зобов’язане успі
хам наукової медицини та
вдосконаленню системи
охорони здоров’я у розви
нутих країнах. відзнача
ються важкою інвалідністю
пацієнтів похилого віку, що
потребують особливої до
помоги з боку інших членів
сім’ї та/або спеціального
медикосоціального догля
ду з боку суспільства.
Значна частина цих осіб
(за оцінками ВООЗ  до
60%) потребує професійної
паліативної допомоги у
спеціалізованих відділен
нях онкологічних або бага
топрофільних
лікарень,
особливих медичних закла
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дах для невиліковно хворих
осіб у термінальний період
життя  хоспісах або в сім’ї
за участі професійних мо
більних виїзних бригад лі
карів та психологів, як це
робиться в багатьох країнах
Заходу. За оцінками наших
експертів, в Україні це
близько 450 тисяч осіб на
рік, а саме: хворі в термі
нальних стадіях онкологіч
них та серцевосудинних
захворювань, СНІДу і ту
беркульозу, з важкими де
генеративними хворобами
головного мозку тощо. Ці
категорії пацієнтів потре
бують тривалого медико
соціального догляду, адек
ватного знеболення, мо
ральнопсихологічної та
духовної підтримки. Тому
ця сфера охорони здоров’я,
а також соціальна галузь
потребують інноваційних
підходів для задоволення
соціальних потреб невилі
ковно хворих громадян на
шої держави. Вирішення
проблеми її надання по
винно бути комплексним,
за допомогою об’єднаних
зусиль МОЗ, Міністерства
праці та соціальної політи
ки, громадських організа
цій, лікувальних закладів та
наукових установ.Врахову
ючи актуальність та соці
альну болючість проблеми,
яка з кожним роком загос
трюється,
керівництво
МОЗ України в останні три
роки прийняло низку діє
вих заходів з цього напря
му. Свідченням цього є
створення у 2008 році Ко
ординаційної ради — до
радчого органу з паліатив
ної допомоги при МОЗ Ук
раїни, відкриття спеціаль
ної фахової державної інс
титуції  Інституту паліа
тивної та хоспісної меди
цини (ІПХМ) МОЗ Украї
ни, розробка низки норма
тивних актів. Починаючи з
кінця 2008 року, фахівці
створеного інституту разом
із профільними структур
ними підрозділами МОЗ

України підготували Кон
цепцію Державної соціаль
ної програми паліативної
та хоспісної допомоги в Ук
раїні, розробили та розпо
чали реалізовувати План
заходів щодо розвитку па
ліативної допомоги в Укра
їні, затвердили мережу го
ловних позаштатних спеці
алістів з напряму в регіо
нах, розпочали створення
сучасної нормативнопра
вової бази розвитку паліа
тивної та хоспісної допо
моги в нашій державі. Роз
роблено та включено до
датки до проекту Закону
України «Про внесення
змін до Основ законодавс
тва України про охорону
здоров’я»  «Стаття 46. Па
ліативна допомога». Звер
тає на себе особливу увагу
та надзвичайно важлива
обставина, що вперше в іс
торії нової Української дер
жави на такому високому
політичному рівні як за
гальнодержавне завдання
ставиться створення особ
ливих медикосоціальних
закладів для осіб з важкими
невиліковними хворобами
в термінальній стадії життя
 так званих хоспісів, осе
редків хоспісної та паліа
тивної допомоги. Згідно із
зазначеним проектом За
кону, створення особливих
закладів вторинної медич
ної допомоги — лікарень
медикосоціальної допо
моги та хоспісів, як спеці
альних закладів охорони
здоров’я для невиліковних
хворих у термінальний пе
ріод життя, планується в
складі госпітальних окру
гів. Передбачається також,
що направлення пацієнтів
до вказаних закладів охо
рони здоров’я буде здій
снюватися лікарями цен
трів первинної медичної
допомоги.
До Всесвітнього дня хос
пісної та паліативної допо
моги у Полтаві на базі Ви
щого державного навчаль
ного закладу України «Ук

раінська медична стомато
логічна академія» створено
Полтавський
обласний
місцевий осередок Всеук
раїнської громадської орга
нізації «Українська ліга
сприяння розвитку паліа
тивної та хоспісної допо
моги». Основна мета діяль
ності: сприяння розвитку
паліативної та хоспісної
допомоги у Полтавській
області. Розроблена прог
рама діяльності осередку.
Для цього ми вважаємо за
доцільне залучити також
недержавні організації до
виконання програм паліа
тивної та хоспісної допо
моги, сприяти розвитку
благодійництва та волон
терства у цій сфері. На на
шу думку, це дасть змогу за
безпечити
максимально
можливу якість життя як
пацієнтам з невиліковними
захворюваннями і обмеже
ним прогнозом життя, так і
їх родинам.
На закінчення вислови
мо своє переконання, що
розв’язання комплексу ор
ганізаційних, медикопра
вових та фінансових проб
лем, які постають у зв’язку
з початком створення в Ук
раїні сучасної системи та
служби паліативної та хос
пісної допомоги невилі
ковно хворим особам, є
надзвичайно складним фа
ховим медикосоціальним
завданням, для розв’язання
якого потрібні спільні зу
силля владних структур на
шої держави та медичної
спільноти. Але це  той
напрям діяльності органів
охорони здоров’я та соці
альної опіки, за яким у сьо
годнішньому світі оціню
ють цивілізованість будья
кої держави та гуманність
суспільства взагалі, і тому
поставлені тут питання
потребують
нагаль ного

розв’язання.
Ждан В.М.,
ректор ВДНЗУ «УМСА»,
професор.
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З НАГОДИ 90-річчя ВДНЗ України

За багаторічну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм,
вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих медичних кадрів
нагороджені Почесною Грамотою Міністерства охорони здоров’я України
1. КАЙДАШЕВ Ігор Петрович, д.мед.н., професор, про
ректор з наукової роботи.
2. ІЩЕЙКІН Костянтин Євгенович, д.мед.н., доцент, де
кан факультету підготовки іноземних студентів.
3. АВЕТІКОВ Давид Соломонович, д.мед.н., доцент, заві
дувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно лице
вої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією
голови та шиї.
4. МАРЧЕНКО Алла Володимирівна, к.мед.н., доцент,
декан факультету післядипломної освіти.
5. КАСЬКОВА Людмила Федорівна, д.мед.н., профе
сор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стомато
логії з профілактикою стоматологічних захворювань.
6. БОРИСОВА Зінаїда Олексіївна, к.мед.н., доцент

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом
за хворими, голова профкому.
7. КОСТРІКОВ Анатолій Васильович, к.мед.н., доцент ка
федри соціальної медицини, організації та економіки
охорони здоров’я з біостатистикою та медичним правоз
навством.
8. БІЛАШ Сергій Михайлович, к.б.н., доцент кафедри
гістології, цитології та ембріології.
9. ЛОБУРЕЦЬ Валерій Васильович, к.мед.н., доцент ка
федри оториноларингології з офтальмологією.
10. ЛОХМАТОВА Наталія Михайлівна, к.мед.н., доцент
кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевти
кою хірургічної стоматології.
11. УЛЬЯНЧЕНКО Ігор Леонідович, помічник декана фа
культету підготовки іноземних студентів.

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

нагороджено
1. НЕЧЕПАЄВУ Людмилу Володимирівну, доцента кафед
ри гігієни, екології та охорони праці в галузі.

нагороджено

ГРАМОТОЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ
нагороджено
1. ХІЛІНІЧ Ірину Вікторівну, головного бухгалтера академії.

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
нагороджено
1. БОБИРЬОВУ Людмилу Єгорівну, завідувача кафедри
ендокринології з курсом фізичної реабілітації, спортивної
медицини.
2. СИДОРОВУ Аллу Іванівну, декана стоматологічного
факультету.
3. КУРОЄДОВУ Віру Дмитрівну, завідувача кафедри піс
лядипломної освіти лікарів стоматологів ортодонтів.
4. ПАНАСЕНКО Валентину Степанівну, помічника ректора.
5. ВОСТРІКОВУ Валентину Сергіївну, старшого лаборанта
кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною
генетикою.
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1 .КОЛЕКТИВ ВДНЗУ «Українська медична стомато6
логічна академія».
2. ЛОБАНЬ Галину Андріївну, завідувача кафедри мік
робіології, вірусології та імунології.
3. РОЙКО Наталію Віталіївну, доцента кафедри пато
морфології з секційним курсом.
4. ГУЦАЛЕНКО Ольгу Олексіївну, доцента кафедри
внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами.

ГРАМОТОЮ ОКТЯБРСЬКОЇ У м.ПОЛТАВА РАДИ
нагороджено
1. ПЄШОГО Миколу Миколайовича, професора ка
федри педіатрії № 2.
2. УЛАСЕВИЧ Ларису Павлівну, старшого лаборанта
кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профі
лактикою стоматологічних захворювань.

Трибуна лікаря

«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

3а багаторічну плідну науково6педагогічну
діяльність з підготовки медичних кадрів нагоро6
джено «Відзнакою ректора» академії провідних фа6
хівців академії:
1. Гасюка Анатолія Петровича зав. кафедри патомор
фології з секційним курсом, професора
2. Дев’яткіну Тетяну Олексіївну професора кафедри
експериментальної та клінічної фармакології з клінічною
імунологією та алергологією
3. Дубинську Галину Михайлівну

зав.кафедри інфек

ційних хвороб з епідеміологією, професора
4. Дудченка Максима Андрійовича

професора ка

федри внутрішньої медицини № 1
5. Короля Михайла Дмитровича професора кафедри
пропедевтики ортопедичної стоматології
6. Костиленка Юрія Петровича професора кафедри
анатомії людини
7. Лещенко Тетяну Олександрівну

зав.курсу украї

нознавства, доцента
8. Ніколішина Анатолія Карловича

професора ка

федри терапевтичної стоматології
9. Радлінського Сергія Володимировича доцента ка
федри післядипломної освіти лікарів стоматологів
10. Рубаненка В’ячеслава Васильовича

професора

кафедри ортопедичної стоматології
11. Скрипнікову Таїсію Петрівну професора кафедри
післядипломної освіти лікарів стоматологів

Трибуна лікаря

3а активну роботу з удосконалення навчально6
виховного процесу, підготовку висококваліфікованих
медичних кадрів нагороджено Почесною грамотою
провідних фахівців академії:
1. Бабаніну Марину Юріївну доц.кафедри сімейної
медицини та терапії
2. Балю Генадія Миколайовича асистента кафедри
ортопедичної стоматології
3. Гапона Василя Олександровича зав.кафедри соці
альної медицини, організації та економіки охорони здо
ров’я з біостатистикою та медичним правознавством,
професора
4. Давиденко Ганну Миколаївну доцента кафедри
післядипломної освіти лікарів ортодонтів
5. Катеренчука Івана Петровича зав.кафедри внут
рішньої медицини №2, професора
6. Крючко Тетяну Олександрівну зав. кафедри педіат
рії №2, професора
7. Куроєдову Віру Дмитрівну зав.кафедри післядип
ломної освіти лікарів ортодонтів, професора
8. Скрипнікова Петра Миколайовича зав.кафедри
післядипломної освіти лікарів стоматологів, професора
9. Ткаченка Павла Івановича зав.кафедри дитячої хі
рургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної сто
матології, професора
10. Тарасенко Лідію Мусіївну в.о.зав.кафедри медич
ної, біоорганічної та біологічної хімії, професора
11. Шепітька Володимира Івановича зав.кафедри гіс
тології, цитології та ембріології, професора
12. Шерстюка Олега Олександровича зав.кафедри
анатомії людини, професора
13. Яркового Віталія Васильовича доцента кафедри
пропедевтики ортопедичної стоматології
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ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЮ
ЕНДООСАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
зв’язку із залу
ченням систе
ми освіти України до
Болонського проце
су постало питання
розширення інфор
мативності навчання,
яке можна вирішити з
допомогою застосу
вання сучасних тех
нологій та мережі Ін
тернет у навчальний
процес вищих нав
чальних закладів Ук
раїни як в додиплом
ному, так і в післядип
ломному періоді.
Згідно існуючої тен
денції міжнародної
інтеграції новітніх тех
нологій в навчальний
процес, МОЗ України
пропонує вищим нав
чальним
закладам
медичного профілю
залучати до навчаль
ного процесу новітні
технології та надбан
ня світової медицини.
На кафедрі після
дипломної освіти лі
карів стоматологів в
межах існуючого до
говору про співпра
цю між стоматологіч
ним центром «ARDS
implants system», Ізра
іль та ВДНЗУ «УМСА»
з метою обміну досві
дом було проведено
он лайн трансляцію
ендоосальної
імп
лантації імплантата
ми системи ARDS для
заміщення включен
них часткових вторин
них дефектів на ниж
ній щелепі в ділянках
зубів 35, 45.
Вперше було про
ведено оперативне
втручання силами ін
тернаціональної ко
манди у складі веду
чого хірурга компанії
ARDS System та спів
робітників кафедри.
Були заплановані
наступні види робіт,
які включали в себе:
1. Вибір клінічного
випадку, до якого бу
ло складено вимоги:
симетричні включені
часткові дефекти, які
розташовані в дос

У
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татньо оглядових ді
лянках, повязаних з
моментами
ризику
або іншими складни
ми ситуаціями;
2. Налагодження
взаєморозуміння
в

нашими колегами з Із
раїлю було проведе
но наступні заходи:
1. Прооперовано
пацієнта, що мав си
метричні
включені
часткові дефекти, що

3. Хірург роз’ясню
вав проведення кож
ного етапу ендоо
сальної імплантації,
демонстрував пере
ваги системи ARDS,
провів заміщення де

міжнародній опера
ційній команді (хірург
асистент пацієнт) та
аудиторією слухачів;
3. Проведення імп
лантації з роз’яснен
ням по кожному ета
пу втручання;
4.
Демонстрація
операції на широкий
загал (аудиторію) з
допомогою всесвіт
ньої мережі Інтернет;
5. Післяопераційна
конференція із запи
таннями та відповідя
ми.
5 вересня разом з

були розташовані в ді
лянках зубів 35, 45, які
є досить оглядовими
та мали топографо
анатомічні особли
вості, а саме мен
тальний отвір. Зуб 35
був видалений чоти
ри тижні тому;
2. Операційна ко
манда заздалегідь
проаналізувала клі
нічний випадок, мова
спілкування – англій
ська, перекладач до
водив до аудиторії ко
ментарі в операцій
ній;

фекту після видален
ня зуба остеоплас
тичним матеріалом Bi
ooss;
4. Була налагодже
на система демонс
трації операції на ау
диторію №5 ВДНЗУ
«УМСА», де були при
сутні професорсько
викладацький склад
академії, лікарі кур
санти та лікарі інтер
ни. Для демонстрації
оперативного втру
чання використовува
лись сучасні техноло
гії та мережі Інтернет;

5. Доктор Урі Арні
надав об’ємну та ви
черпну інформацію в
межах
лекційного
курсу з приводу про
веденої імплантації
та навів приклади ін
ших цікавих клінічних
випадків.
Надалі реабілітація
пацієнта проходила
під наглядом опера
ційного асистента,
співробітника кафед
ри
післядипломної
освіти лікарів стома
тологів в Полтаві та
он лайн контролем хі
рурга в ТельАвіві.
Широкий загал лі
карів стоматологів
мав можливість взяти
участь в інтеграції
надбань закордон
них фахівців у вітчизня
ну медицину. На ка
федрі післядиплом
ної освіти лікарів сто
матологів ВДНЗУ «УМ
СА» вдало пройшов
етап міжнародної ін
теграції в навчальний
процес.
Отриманий досвід
дасть можливість пок
ращити методику вик
ладання та допомо
же використовувати
надбання світової ме
дицини у навчально
му процесі на після
дипломному
етапі
навчання лікарів сто
матологів, що звичай
но розширить межі
отримання наукової
інформації та підви
щить якість освіти,
приведе її до міжна
родного рівня та під
німе рейтинг Україн
ської медичної сто
матологічної академії
на міжнародному рів
ні.

П.М. Скрипников,
завідувач кафедри
післядипломної освіти
лікарівстоматологів,
С.В. Коломієць,
В.О.Дубина,
асистенти.

Трибуна лікаря

ЮВІЛЕЙ

Н И З Ь К И Й У К Л І Н В А М , ГА Н Н О П Е Т Р І В Н О !
Л

ікар, викладач, чарів
на жінка… Всі ці по
няття об’єднуються в одній
милій, красивій, доброзичли
вій людині, що працює біль
ше 20 років на кафедрі фізіо
логії – Павленко Ганні Петрівні.
Закінчивши лікувальний фа
культет Полтавського Дер
жавного медичного стомато
логічного інституту, вона виб
рала нелегкий медичний
шлях – лікар швидкої допомо
ги. В негоду,в зливу і морози,
вдень і вночі вона виїжджала
безвідмовно до хворих, нада
вала допомогу, де ліками, а
де теплом своєї душі. Бували
випадки, коли пацієнтам бу
ло необхідно лише спілкуван
ня, і ця чуйна жінка вміла вис
лухати та порадити. А вдома
її чекала дуже малесенька
донечка, яка також потребу
вала ласки та присутності
своєї матусі.
Минув час, майже 10 років,
і доля привела Ганну Петрівну
на роботу до медичного інс
титуту, де вона почала новий
виток свого життя. Без відриву

від роботи на кафедрі нор
мальної фізіології вона вико
нувала наукові дослідження.
Проблема серця давно ціка
вила нашу добру колегу. І
символічно, що її наукова ро
бота присвячена вивченню
фізіологічної регуляції роботи
серця за допомогою пептид
них речовин із самого серця.
Звичайно після практичної
діяльності важко було повер
татися до підручників, та на

ша Ганнуся, ще й не такі пе
решкоди долала. І ось ре
зультат – на захисті не було
жодного «проти». Члени спе
ціальної ради були в захваті
не тільки від наукової пробле
ми, а й від самої особистості
дисертанта.
Працюючи на кафедрі, Ган
на Петрівна пройшла всі схо
динки від старшого лаборан
та до доцента кафедри. Та
все їй вдавалося, вона стала

висококваліфікованим викла
дачем та педагогом, вирос
тила та виховала прекрасну
доньку, а зараз передає
своє вміння і чуття своєму ма
лесенькому онукові.
Та роки швидко плинуть і
ось черговий ювілей. За ці ро
ки Ганна Петрівна придбала
повагу колег, захоплення і лю
бов студентів. Деякі з них, за
кінчивши академію, приїж
джаючи до Полтави обов’яз
ково відвідують свого улюбле
ного Вчителя. Довіряють їй
свої таємниці і мрії. Всіх вис
лухає, всіх обігріє!!!
У цей світлий, сонячний
день всі колеги Павленко Ган
ни Петрівни вітають її з Днем
народження! Зичать
здо
ров’я, щастя, наповнених смі
хом і радістю днів!
Люба Ганно Петрівно! Зали
шайтеся завжди такою ж гар
ною, усміхненою, оточеною
любов’ю і теплом близьких,
берегинею домашнього вог
нища! Низький уклін Вам на
ша мила Ганночка!!!

Колектив кафедри.

ІНОВАЦІЇ В КЛІНІЧНІЙ ВЕГЕТОЛОГІЇ
міжрегіональна з міжнародною участю науково)практична конференція
жовтня в Україн
ській медичній
стоматологічній академії
відбулася міжрегіональна з
міжнародною участю нау
ково практична конферен
ція лікарів неврологів, дитя
чих неврологів, сімейних лі
карів Полтавської, Черкась
кої, Чернігівської, Сумської
областей на тему «Іновації в
клінічній вегетології».
В роботі конференції взя
ли участь відомі вчені: заві
дувач кафедри неврології
та нейрохірургії Санкт Пе
тербурзького державного
медичного університету ім.
І.П. Павлова, професор,
академік РАМН Скоромець
О.А. та завідувач кафедри
дитячої неврології Санкт
Петербурзької академії піс
лядипломної освіти профе
сор Скоромець А.П.
На конференції були при
сутні співробітники кафед
ри нервових хвороб з ней
рохірургією та медичною
генетикою УМСА, лікарі
неврологи м.Полтави та об
ласті, дитячі неврологи, сі
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мейні лікарі, інтерни, сту
денти.
Зі вступним словом до
учасників конференції звер
нулась завідувач кафедри
нервових хвороб з нейрохі
рургією УМСА професор
Литвиненко Н.В., яка приві
тала учасників конференції
та підкреслила актуальність
даного заходу в зв’язку з ви
сокою розповсюдженістю
захворювань вегетативної
нервової системи в світі та
Україні.
Перша доповідь на тему
«Анатомо фізіологічні вве
дення у вегетологію (лімбі
ко ретикулярний
ком
плекс)» представлена про
фесором,
академіком
РАМН Скоромцем О.А. Лек
тором були наведені нові
дані щодо морфофункціо
нальних особливостей ве
гетативної нервової систе
ми та її відділів. Даний мате
ріал був пов’язаний з ціка
вими історичними фактами
стосовно вивчення анатомі
ії та фізіології вегетативної
нервової системи.

Друга доповідь була
присвячена клініці, діагнос
тиці та лікуванню вегетатив
но судинної дистонії у дітей
та підлітків. Професор Ско
ромець А.П. поділилась ве
ликим досвідом роботи по
даній проблемі, представи
ла нові дані щодо етіології,
патогенезу захворювань
вегетативної нервової сис
теми у дітей різного віку.
Лектор обгрунтувала су
часні схеми лікування, про
філактики та реабілітації ве
гетативно судинних пору
шень у дітей, звернула
особливу увагу на ранню
діагностику даних розладів
з метою попередження
розвитку судинної патології
у дорослому віці. Доповідь
викликала значну зацікав
ленність і запитання у дитя
чих неврологів, на які про
фесор Скоромець А.П. да
ла грунтовні відповіді.
Значний інтерес у невро
логів, сімейних лікарів вик
ликала доповідь професо
ра Скоромця О.А. на тему
«Ураження периферичних

відділів вегетативної нерво
вої системи (клініка, топічна
діагностика, лікувальна так
тика)». Доповідачем були
представлені сучасні погля
ди на розвиток патології пе
риферичної нервової сис
теми, основні причини та
фактори, які призводять до
виникнення даних пору
шень. У своїй доповіді про
фесор Скоромець О.А.
звернув увагу на вікові ас
пекти функціонування пери
феричної нервової систе
ми, розглянув питання про
етіологію та патогенез фор
мування неврогенної болі.
Лектор зупинився на особ
ливостях клініки та діагнос
тики діабетичної, алкоголь
ної, уремічної та амілоїдної
полінейропатій, предста
вив нові схеми лікування.
Із заключним словом вис
тупила професор Литви
ненко Н.В. Вона подякувала
лекторів за змістовні і акту
альні доповіді, прочитані на
високому науковому рівні
та можливість спілкування із
ученими світового рівня.

сторінка 7

АКТУАЛЬНО!

МИ ВІДПОВІДАЄМО ЗА ВСЕ
тудентська пора життя – це
не лише робота в навчаль
них класах, у лабораторіях, бібліо
теках, а для більшості студентів –
ще й проживання в гуртожитках. Ні
для кого не секрет, що налагодже
ний побут багато в чому визначає
якість і результат основної роботи.
Деканат стоматологічного фа
культету вирішив у цьому році кар
динально змінити характер роботи
в гуртожитках – замість неефектив
них часто формальних чергувань
викладачів організувати курацію
співробітниками кафедр факульте
ту певної території, що включає
житлові кімнати, коридори, кухні,
підсобні приміщення.
Ми хочемо, щоб кафедри не інс
пектували студентів (комісій різних
профілів у гуртожитках достатньо),
а щоб між кураторами і студентами
складались неформальні дружні
стосунки. У цьому зв’язку форми
роботи кафедр можуть бути самими
різноманітними – від зустрічі за

С

чашкою чаю до організації різнома
нітних суботників, змагань, свят
жителів окремих поверхів.
Нам би дуже хотілось, щоб викла
дачі і студенти свої спільні зусилля
спрямували на розвиток почуття
«здорового тщеславия» – «моя кім
ната, мій поверх, мій гуртожиток –
найкращі»! Щоб студенти по
справжньому пишались, вболівали
і дорожили «своїм домом». Ми спо
діваємось з допомогою колег вия
вити лідерів студентського середо
вища і допомогти їм визначитися в
організації роботи в гуртожитках.
Ми добре розуміємо, що постав
лене завдання достатньо складне і
пов’язане зі зміною стосунків біль
шості (на жаль) студентів до місця
їх проживання. І вирішити його
можна лише справжнім бажанням з
боку викладачів стати друзями сво
їх підопічних. А це неможливо без
зустрічей, задушевних розмов, доб
рих порад, простої участі в житті
студентів.

Всі питання, пов’язані зі зміною
формату роботи викладачів стома
тологічного факультету активно об
говорювались на засіданні «Школи
кураторів», яка проходила 20 верес
ня поточного року. Рішенням Вче
ної ради цього ж місяця запропоно
вана форма роботи була схвалена
до дії. Зараз ми чекаємо її перших
результатів. Так за результатами
перших візитів до гуртожитків в
оцінці кафедри повинні представи
ти в деканат характеристику кімнат
як за соціальним портретом студен
тів, так і за умовами проживання їх
в гуртожитках, а також перелік за
ходів щодо покращення умов життя
студентів.
Зазначу, що студенти позитивно
зустріли цю ініціативу, а на кафедрі
дитячої стоматології (зав. проф.
Каськова Л.Ф.) така зустріч уже
відбулася. Сподіваємось, що й ка
федри факультету, і не лише нашо
го, оцінять і спробують здійснити
новий формат виховної роботи.
Деканат стоматологічного факультету.
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к уже повідомлялося, Пол
тавський штаб Всеукраїн
ського благодійного фонду «Серце
до серця» висловив щиру подяку
ректору нашої академії професору
Ждану В.М. та проректору з гумані
тарної освіти та виховання доценту
Ставицькій Н.П. за допомогу та

Я

сприяння у проведенні VI благодій
ної акції, тематикою якої був дитя
чий діабет. За кошти, зібрані під час
акції, закуплено інсулінові помпи
для дітей віком до 5 років та систему
постійного моніторингу глюкози.
Велику подяку було висловлено та
кож студенткам академії Ганні Бара
новій, яка стала найкращим волон
тером на Полтавщині, та Кулинич
Ірині, завдяки сумлінній праці якої
студенти академії показали найвищі
результати. Наша волонтерська ко
манда була найчисленнішою – 62
студенти, більшість яких відзначені
Почесними грамотами.
25 жовтня у конференцзалі Пол
тавської дитячої міської клінічної лі
карні відбулася пресконференція
по передачі обладнання, яке було
куплено за кошти (143485,79 грн.),
зібрані під час акції у Полтавській
області.
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Запрошуємо
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студентської
самодіяльної творчості
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ПЕРШОКУРСНИКА»,
який відбудеться
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в аудиторії № 5.
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