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Незабаром у студентки 6 курсу ме-
дичного факультету Юлії Бойчук –
випускний. Позаду залишаються
цікаві та незабутні роки навчання:
лекції, семінари, практичні занят-
тя… Попереду – урочисте вручення
дипломів і початок нового, вже
цілком дорослого життя, але спо-
гади про альма-матер, викладачів,
друзів-однокурсників залишаться в
пам’яті назавжди, каже Юля.

Вона з сім’ї лікарів. Мама дівчини Алла
Володимирівна – знаний акушер-гінеко-
лог, професор, батько Богдан Романович
теж відомий науковець, обоє свого часу
закінчили ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Юля
ж продовжила сімейну традицію.

– Задовго до закінчення школи я вирі-
шила, що обов’язково стану лікарем. До-
кументи подала в той самий ВНЗ, де вчи-
лися мої батьки. Лише тоді це був інсти-
тут, а тепер – університет, де забезпечено
високий рівень підготовки майбутніх
фахівців. Коли вступала, вже знала, яку
спеціальність оберу в майбутньому. Мрія-
ла стати акушером-гінекологом, як мама.

– Кажуть, що кращими лікарями ста-
ють ті, хто з дитинства чує розповіді про
медицину від батьків. Що в професії ліка-
ря ви ставите на перше місце?

– Професіоналізм. Знання своєї спра-
ви, помножені на увагу до пацієнтів. З
вдячністю згадую викладачів, які щедро
ділилися з нами знаннями та досвідом.

– Навчаючись, ви також брали активну
участь у студентській науковій діяльності.

– На 2 курсі я почала писати наукову
роботу на тему «Принципи консерватив-
ного та оперативного лікування позамат-
кових вагітностей», з якою вперше вис-
тупила на студентській науковій конфе-
ренції. Зацікавила мене й проблема
підготовки до материнства (прегравідарна
підготовка) жінок, які мали позаматкову

вагітність. Це дуже важливо й актуально.
Адже кожна жінка хоче стати матір’ю,
виносити та народити здорову дитину.
Навчання в університеті чергувалося з
виробничою практикою. Після 4 курсу,
приміром, нас, групу студентів-медиків
ТДМУ, запросили до Польщі. Практику
проходили в міському шпиталі Вроцлава.
Мали можливість детально познайомити-
ся, зокрема, з роботою лікарів у відділі

кардіохірургії, де роблять складні операції
на серці. В одного пацієнта на операцій-
ному столі серце раптом перестало ско-
рочуватися і на наших очах хірурги запу-
стили його знову, використавши кардіо-
стимулятор.

– Навчаючись на державній формі на-
вчання, ви були зразковою студенткою :

успішно складали іспити, отримували сти-
пендію… Після закінчення університету
плануєте…

– …вступити до інтернатури. Потім –
магістратура. Хочу продовжувати науко-
ву діяльність. Працюватиму над магі-
стерською роботою, в перспективі, мож-
ливо, вона переросте в кандидатську.

– Хоча у вас більшість часу займає на-
вчання, але мають бути і захоплення…

– Захоплення є, до того ж дуже різні.
Взимку це лижі, сноуборд. Коли мчиш
з гори і вітер в обличчя – емоції про-
сто переповнюють. Відчуття таке, ніби
летиш, насолоджуючись свіжим по-
вітрям і прекрасною природою наших
Карпат. Влітку ці гори не менш чудові,
хоча цілковито інші, ніж взимку. Люб-
лю піші походи та відпочинок біля вог-
нища, серед мальовничої природи. А
ще – кататися на велосипеді, грати в
теніс.
Торік їздила до Криму, де студен-
ти-старшокурсники ТДМУ щоліта про-
ходять виробничу практику в дитя-
чому відпочинковому таборі «Ласпі».
Супроводжували дітей під час походів,
піднімаючись з ними в гори, щоб по-
милуватися чудовою панорамою
Кримського узбережжя, або вируша-
ли на прогулянку берегом моря. Діти
були під постійним наглядом, тож
майже ніхто не хворів, а в разі потре-
би кваліфікована медична допомога
була ґарантована.
Не раз брала участь у міжнародних
літніх студентських школах, що тра-
диційно відбуваються в університетсь-
кому навчально-оздоровчому комп-

лексі «Червона калина» і куди приїжджа-
ють кращі студенти з різних країн і міст.
Незабутні враження!

 Тепер здається, що шість років навчан-
ня промайнули дуже швидко, але в па-
м’яті вони залишаться назавжди.

Оксана БУСЬКА

Ректору ТДМУ
ім. І. Горбачевського,
члену-кореспонденту

НАМН України,
професору Л.Я. Ковальчуку

Шановний Леоніде Якимовичу!
Протягом 2012 року фахівці управління
стратегічного розвитку м. Тернополя за
співпраці з координаторами проекту-
ініціативи «Громада та місто» розробили
та сесія Тернопільської міської ради зат-
вердила «Стратегію розвитку міста Тер-
нополя на період 2013-2025 років». На
основі пропозицій Ваших науковців, на-
працьованих на «круглих столах» і в

спільних дискусіях, одним з 4-х стратегі-
чних пріоритетів розвитку міста визначе-
но, як «Територія розвитку науки та інно-
ваційних технологій».
Задля громади міста є важливим, для
більш якісної конкретизації вищезазначе-
ного пріоритету, обговорення у форматі
диспуту, за участю представників управ-
ління стратегічного розвитку міста та міжу-
ніверситетської науково-дослідної лабо-
раторії розвитку міста, найбільш перспек-
тивних науково-дослідних напрямків і
проектів інноваційних розробок, які на-
працювали наукові школи Вашого універ-
ситету.
Звертаємося до Вас за сприянням про-

вести цей захід на території Вашого на-
вчального закладу в період з 17 до 27
червня 2013 року.
У межах диспуту пропонуємо обгово-
рити «Стратегію розвитку міста на пері-
од 2013-2025 років», запропонувати
різноманітні можливості спільної праці для
впровадження Ваших здобутків у май-
бутній розвиток міста та створити разом
з міжуніверситетською науково-дослідною
лабораторією розвитку міста групу екс-
пертів для опрацювання Ваших пропо-
зицій щодо імплементації в Стратегічний
план розвитку міста.
З повагою
міський голова С.В.Надал

ЮЛІЯ БОЙЧУК: «ЛЮБОВ ДО МЕДИЦИНИ
Я УСПАДКУВАЛА ВІД БАТЬКІВ»

ОФІЦІЙНО

ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ ВІСТІ

ОТРИМАЛИ
СЕРТИФІКАТИ
З БІОЕТИКИ

14 червня в Архикатедральному соборі
Тернополя 27 працівників сфери медицини
та священиків-капеланів отримали сертифі-
кати учасників програми «На службі охоро-
ни життя» від школи біоетики Українського
католицького університету Української греко-
католицької церкви. Вручення сертифікатів
відбулося після Святої Літургії для медичних
працівників з нагоди професійного свята.
Літургію очолив протосинкел Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії о. Андрій Романків
спільно з о. Ігорем Бойком, керівником шко-
ли біоетики УКУ, та о. Андрієм Логіним, го-
ловою Патріаршої комісії УГКЦ у справах
душпастирства охорони здоров’я.
Програма «На службі охорони життя» –
результат співпраці ТДМУ ім. І. Я. Горбачевсь-
кого, школи біоетики УКУ та комісії УГКЦ у
справах душпастирства охорони здоров’я.
Лекторами були викладачі з Італії, Німеччи-
ни, Канади, а також з України. Під час на-
вчання учасники прослухали курси: «Сучасні
питання християнської віри та моралі», «Пси-
хологія здоров’я і хвороби», «Основи біоети-
ки», «Здоров’я і хвороба у біблійній традиції»,
«Біоетика і початок людського життя», «Біое-
тика і кінець людського життя», «Біоетичні
комітети Європейського Союзу», «Основні
біоетичні документи Церкви», «Клонування і
молекулярна біологія: біоетичні аспекти», «Па-
ліативна та хоспісна опіка – альтернатива
евтаназії», «Екологічна етика».
Отець Ігор Бойко розповів про приклад
священиків і мирян, які у 40-х роках минуло-
го століття за правду віддавали найцінніше
– життя, і закликав не боятися, бути вірни-
ми та свідчити істину. На жаль, в світі, який
так швидко розвивається, є небезпека втра-
тити повагу до гідності людини як творіння
Божого, а не просто набору органів і тканин.

ВІДКРИЛИ СУЧАСНУ
АМБУЛАТОРІЮ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
На вулиці Петриківський, 25-А у Терно-
полі відкрили амбулаторію сімейної меди-
цини. Нині тут працюють шестеро лікарів за-
гальної практики-сімейної медицини і не-
вдовзі  оголосять  графік прийому
вузькоспеціалізованих фахівців, зокрема ото-
лоринголога, невропатолога, окуліста та
хірурга. Окрім того, в амбулаторії робитимуть
аналізи та обстеження.

«Тернополяни, які живуть неподалік амбу-
латорії і раніше відвідували поліклініку №3,
мають можливість отримувати весь спектр
медичних послуг поблизу дому. Закуплено і
встановлено нове обладнання, а також в на-
явності є сумки сімейного лікаря, тому меди-
ки можуть надавати повноцінну допомогу під
час виклику додому. Наразі це єдина амбу-
латорія в області, яка відповідає всім вимо-
гам Міністерства охорони здоров’я України»,
– зазначив міський голова Сергій Надал.

Олена БІДОВАНЕЦЬ,
асистент кафедри медичної

біоетики та деонтології
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МЕДЗАКЛАД У
СЕЛІ – ЛЮДЯМ
ЗРУЧНО
Мешканцям села Увисла Гуся-
тинського району не доводить-
ся їздити далеко, щоб отрима-
ти якісну медичну допомогу. В
своєму населеному пункті вони
мають добре обладнану амбу-
латорію загальної практики-
сімейної медицини, на базі якої
згідно з угодою про співпрацю
між Увислівською сільською ра-
дою та Тернопільським медич-
ним університетом діє навчаль-
но-практичний центр первинної
медико-санітарної допомоги .
Тут є власна лабораторія, сто-
матологічний, оглядовий та інші
кабінети, можливість зробити
кардіограму та через Інтернет
надіслати її обласним фахівцям,
щоб отримати конкретні кон-
сультації .  Працює сімейний

лікар, фаховий медперсонал.
Додатково на огляди запрошу-
ють вузькопрофільних спеці-
алістів з університетської лікарні
Тернополя.
Взірцевим назвав цей медичний
заклад головний позаштатний
спеціаліст Міністерства охорони
здоров’я України зі спеціальності
«Терапія», член-кореспондент
НАМН України, професор Василь
Нетяженко, який днями побував
в Увислі та поспілкувався з меди-
ками.

– У центрі первинної медико-
санітарної допомоги та онов-
леній амбулаторії села Увисла
створені прекрасні умови для
обстеження пацієнтів і таку ініціа-
тиву керівництва медичного ВНЗ
слід пропагувати та підтримува-
ти. Для лікарів-інтернів і старшо-
курсників ТДМУ це прекрасна
практика і можливість безпосе-
реднього спілкування з пацієн-

тами, селянам – якісна медична
допомога, – зазначив Василь
Нетяженко.
Під час зустрічі з медиками в
Увислі йшлося, зокрема, про
реалізацію проекту регулюван-
ня цін на лікарські засоби для
гіпертоніків. Цей дуже важли-
вий для області та для України
загалом проект реалізують з
червня 2012 року і він перед-
бачає часткове відшкодування
вартості ліків для людей з арте-
ріальною гіпертензією. Нині дер-
жава регулює ціни на 249 пре-
паратів, визначених наказом
МОЗ України, які найчастіше
призначають хворим на артері-
альну гіпертензію, і цей перелік,
за словами В. Нетяженка, про-
фільне Міністерство планує по-
повнити новими комбіновани-
ми препарати.
Та чи всі знають, що можуть
лікуватися зі знижкою? І як за-
охотити людей з підвищеним

тиском лікуватися, ско-
риставшись можливістю купу-
вати ліки за доступними ціна-
ми? А насамперед – дбати про
своє здоров’я й не нехтувати
профілактикою?

– 230 хворих на гіпертонію
перебуває на обліку в медично-
му закладі Увисли, де загалом
проживає 900 мешканців, – роз-
повіла в.о. лікаря загальної прак-
тики-сімейної медицини Марія
Кормило. – Тож механізм ком-
пенсації цікавить багатьох. Три-
вожить, що гіпертонія молодшає.
Якщо раніше вважали, що це
хвороба людей старшого віку, то
нині підвищений артеріальний
тиск, на жаль, зустрічається і в
молоді 18-20 років. Моєму най-
молодшому  пацієнту  лише
вісімнадцять.
До речі, за офіційними дани-
ми, в Україні у сільській місце-
вості від гіпертонії лікується всьо-

го 8 відсотків пацієнтів. Чи не
тому, що лікування для більшості
було надто дорогим, а, отже, не-
доступним?
Професор Василь Нетяженко в
інтерв’ю журналістам зазначив,
що проект з регулювання цін на
лікарські засоби для осіб з гіпер-
тонічною хворобою дає мож-
ливість пацієнтам отримувати
потрібні препарати за знижени-
ми цінами. Та впроваджують цей
проект у регіонах по-різному.
Найкраще – в Сумах, Херсоні,
Полтаві й Харкові. В інших обла-
стях, на жаль, менш активно.
Чому?

– Можливо, це недопрацю-
вання медичного персоналу,
недостатня поінформованість
пацієнтів, відсутність чіткої коор-
динації в роботі практикуючих
лікарів і працівників фармацев-
тичної мережі, – вважає Василь
Нетяженко. – Тернопільщина за
кількістю пільгових рецептів –

лише в другій десятці областей.
На Херсонщині відшкодовано
65-70 відсотк ів витрат на
лікарські засоби, на Тернопіллі –
22-24, за останні чотири місяці
збільшення лише на 4 відсотки.

ЗАОХОТИТИ
ГІПЕРТОНІКІВ
ЛІКУВАТИСЯ
Про модернізацію медичної
галузі й забезпечення громадян
України якісними медичними
послугами, про проблеми, пов’я-
зані з артеріальною гіпертензією
– головним чинником розвитку
серцево-судинних захворювань,
а також впровадження держав-
ного регулювання цін на лікарські
засоби для гіпертоніків в області
йшлося й під час прес-конфе-
ренції в Тернополі, в якій, крім
головного терапевта Міністер-
ства охорони здоров’я та кура-
тора пілотного проекту із запро-
вадження державного регулю-

вання цін на лікарські засоби для
лікування хворих на гіпертонію
Василя Нетяженка, взяли участь
ректор ТДМУ ім. І.Я. Горбачевсь-
кого, член-кореспондент НАМН
України, професор Леонід Ко-
вальчук, директор департамен-
ту охорони здоров’я ТОДА Рус-
лан Мостовий та перший заступ-
ник голови обласної ради Сергій
Тарашевський.
Як повідомив Василь Нетя-
женко, цьогоріч на реалізацію
проекту, що передбачає част-
кове відшкодування вартості
ліків для людей з артеріальною
гіпертензією, держава виділяє
191,6 мільйона гривень. Кількість
аптечних закладів, залучених до
проекту, зросла вдвічі порівня-
но з кінцем минулого року.

– Це дуже важливий проект,
адже з 46 мільйонів українців
майже 11 мільйонів потерпають
від підвищеного артеріального
тиску, з них лише 65 відсотків

знають про це, починають ліку-
ватися 45 відсотків хворих, а
вживають ліки постійно впро-
довж року – 15відсотків, – ска-
зав В. Нетяженко. – Більшість, на
жаль, артеріальний тиск не міряє,
тим часом понад 50 відсотків усіх
випадків смерті від серцево-су-
динних захворювань в Україні
припадає на гіпертонічну хворо-
бу, а точніше, на її ускладнення
– і насамперед йдеться про
інфаркт та інсульт. В Україні
фіксують 100 тисяч випадків
інсульту щороку і 50 тисяч ви-
падків інфаркта міокарда. Стати-
стика на Тернопіллі теж не тішить.
Щороку в області діагностують
2,5-3 тисячі інсультів, 1,5 тисячі
інфарктів.
Удар, серцева катастрофа …Так
ще іноді їх називають. І справді,
раптовий та підступний напад хво-
роби на мозкові судини, серце
дуже нагадує несподіваний, влуч-
но спрямований жорстокий удар.
На жаль, почасти він закінчується

смертю. Щоб не сталося непоп-
равного, треба вчасно виявляти та
лікувати «хворобу-провокатора».
Але нинішнього року використа-
но всього 20 відсотків коштів, ви-
ділених для відшкодування вар-
тості ліків гіпертонікам. Василь Не-
тяженко закликав лікарів
активізувати роз’яснювальну ро-
боту. Дуже доброю, зазначив він,
є практика залучення студентів
старших курсів медуніверситетів
до інформування краян про зап-
роваджений проект.

– Як показує проведене анке-
тування, інформація в централь-
них ЗМІ не завжди викликає до-
віру в людей, на відміну від
інформації, отриманої від меди-
ка. Неприхильними до лікуван-
ня є лише 20 відсотків пацієнтів,
які не сприймають рекомендацій
лікарів.

249 аптек, причому 60 з них
– у сільській місцевості, беруть
участь на Тернопіллі у проекті із

запровадження держрегулюван-
ня цін на ліки від гіпертонії. Кра-
янам, які мають гіпертонічні хво-
роби, треба звернутися до тера-
певта, педіатра, кардіолога чи
сімейного лікаря та отримати
рецепт. У ньому вказуватиметь-
ся не торгівельна, а лише міжна-
родна назва медичного препа-
рату. Таким чином право вибо-
ру залишається за пацієнтами. В
аптеці хворим на гіпертонію фар-
мацевти пропонують весь пе-
релік аналогів вітчизняного та
закордонного виробництва. Ап-
текар обраховує вартість препа-
ратів за спеціальною формулою.
Людина ж самостійно визначає,
скільки готова заплатити за своє
лікування. До того ж вона спла-
чує не всю вартість, а лише різни-
цю між роздрібною та референ-
тною цінами. Відтак, залежно від
вибору пацієнта, препарат бюд-
жетним коштом здешевлюють на
10-80 відсотків.

ЗДЕШЕВИТИ ЛІКИ ГІПЕРТОНІКАМ ДОЗВОЛЯЄ
ЗАПРОВАДЖЕНИЙ ТОРІК ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

(Продовження на стор. 3)

Руслан МОСТОВИЙ, директор де-
партаменту охорони здоров’я ОДА

Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ, перший
заступник голови облради

Леонід КОВАЛЬЧУК, ректор ТДМУ,
член-кореспондент НАМН України,
професор

Василь НЕТЯЖЕНКО, головний позаш-
татний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Терапія», член-корес-
пондент НАМН України, професор
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АСПЕКТ

Реалізація цього проекту три-
ватиме. Зараз, за словами Васи-
ля Нетяженка, розробляють кон-
цепцію схожого проекту, що сто-
суватиметься ліків для хворих на
цукровий діабет не лише пер-
шого, а й другого типу.
Ректор ТДМУ ім .І.Я. Горба-
чевського, член-кореспондент
НАМН України, професор Леонід
Ковальчук, мовлячи про суть
медичної реформи, наголосив,
що, без сумніву, необхідність пе-
ретворень у сфері охорони здо-
ров’я назріла, але питання про
закриття будь-яких медичних
закладів не стоїть, йдеться про
їх перепрофілювання.

– Ми категорично проти зак-
риття дільничних  лікарень,
адже нині вони виконують та-
кож і соціальну функцію. У кож-
ному селі на 500-600 меш-
канців є 15-20 самотніх і хво-
рих людей. Один соціальний
працівник не може обслужити
їх, а в дільничних лікарнях вони
отримували повноцінну допо-
могу, тож навіщо їх закривати?
Хай це будуть центри реабілі-
тації та догляду за людьми по-
хилого віку. Життєво важливим

ЗДЕШЕВИТИ ЛІКИ ГІПЕРТОНІКАМ ДОЗВОЛЯЄ
ЗАПРОВАДЖЕНИЙ ТОРІК ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

(Закінчення. Поч. на стор. 2)

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

Докторові медичних наук, про-
фесору Володимирові Іванови-
чу Дрижаку 3-го липня випов-
нюється 75 років. Народився він
у с. Давидівка, що на Полтавщині,
в сім’ї службовців. 1964 року за-
кінчив Тернопільський медінсти-
тут. З 1964 до 1975 р. – ордина-
тор хірургічного відділення, заві-
дувач відділення Рівненського
обласного онкологічного дис-
пансеру. Цей період характери-
зується швидким професійним
зростанням Володимира Івано-
вича, його становленням як
спеціаліста-онкохірурга. 1974 р.
захистив кандидатську дисерта-
цію на тему: «Результати лікуван-
ня раку шкіри з урахуванням
міжнародної класифікації за си-
стемою ТNM та питання його
цитологічної діагностики».
У серпні 1975 р. Володимир
Іванович переїхав до Тернопо-
ля на посаду асистента курсу
онкології Тернопільського меді-
нституту. Проявив себе здібним

педагогом, приділяв велику ува-
гу навчально-методичній та ліку-
вальній роботі, здійснював ак-
тивну  сусп ільно-корисну
діяльність. 11 років він був відпо-
відальним за стан художньої са-
модіяльності студентів і викла-
дачів медінституту, яка на той
період досягла високого рівня
майстерності.
Заслуги В.І. Дрижака були
відзначені медаллю «За трудову
доблесть» (1986 р.), почесним
знаком «Відмінник охорони здо-
ров’я» (1985 р.).

1989 р. йому присвоєно вчене
звання доцента. 1992 р. захистив
докторську дисертацію на тему:
«Вміст статевих гормонів у крові
хворих на рак молочної залози
та їх прогностичне значення»,
цього ж року йому було присвоє-
но вчене звання «професор».
З 1993 р. до 2006 року – заві-
дувач кафедри онкології, про-
меневої діагностики і терапії та
радіаційної медицини Терно-

пільської державної медичної
академії ім. І.Я. Горбачевського.
Основними напрямками нау-
кової роботи професора В.І.

СВОЇ ЗНАННЯ, ДОСВІД ПРОФЕСОР ЩЕДРО ПЕРЕДАЄ
СТУДЕНТАМ, ЛІКАРЯМ-КУРСАНТАМ, КОЛЕГАМ

Дрижака є вивчення гормо-
нозалежності та впровад-
ження методів індивідуаль-
ного гормонального ліку-
вання пухлин молочної
залози, розкриття механізмів
ендотоксикозу і розробка та
впровадження методів його
корекції в клінічну онколо-
гію, вивчення віддалених ре-
зультатів лікування хворих
на злоякісні пухлини різних
локалізацій.
За результатами дослід-
жень опублікував 177 науко-
вих робіт. Він є автором та
співавтором шести моно-
графій, чотирьох підручників
і навчальних посібників, п’я-
ти патентів на винахід і півто-
ра десятка рацпропозицій.
Під його науковим керівниц-
твом захищено чотири кан-

дидатські дисертації. Він є членом
редколегії кількох наукових ме-
дичних журналів.
За свій майже 50-річний

3 липня виповнюється 75
років професору кафедри он-
кології, променевої діагнос-
тики і терапії та радіаційної
медицини ТДМУ Володими-
рові Івановичу ДРИЖАКУ.
Вельмишановний Володимире

Івановичу!
Сердечно вітаємо Вас з 75-

літтям!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, а зго-
дом, після 11 років практичної

лікарської роботи , успішно
пройшли майже 38-літній трудо-
вий шлях від асистента до про-
фесора, завідувача кафедри он-
кології, променевої діагностики
і терапії та радіаційної медици-
ни, яку Ви впродовж 13 років
очолювали, а останні 7 років про-
довжуєте передавати свій досвід
молодому поколінню викладачів
на посаді професора кафедри.
Колектив університету глибо-

ко поважає та щиро шанує Вас

як відомого в Україні науковця,
висококваліфікованого клініцис-
та-онколога, досвідченого педа-
гога і вихователя студентської
молоді за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх служ-
бових і громадських обов’язків.
Усім пам’ятна Ваша громадсь-

ка діяльність як активного учас-
ника і організатора художньої
самодіяльності, популярного лек-
тора Товариства «Знання», учас-

ника інститутських просвітниць-
ких бригад, які виступали в тру-
дових колективах області.
Ваша праця відзначена медал-

лю «За трудову доблесть» і по-
чесним знаком «Відмінник охо-
рони здоров’я».
Ваші порядність, праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити добро
заслуговують найвищої оцінки і
є прикладом для наслідування
новими поколіннями студентів,

молодих лікарів і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

ний Володимире Івановичу, доб-
рого здоров’я, невичерпного
творчого натхнення ,  нових
успіхів у Вашій благородній
діяльності, добробуту, людсько-
го тепла, душевного спокою,
родинного благополуччя і за-
тишку, активного й щасливого
довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

лікарський стаж професор В.І.
Дрижак виконав понад 5000 опе-
рацій, за що йому щиро вдячні
сотні оперованих і консультова-
них хворих в Тернопільській та
Рівненській областях.
І нині свої знання, великий
педагогічний та лікарський
досвід професор Володимир Іва-
нович Дрижак щедро передає
студентам, лікарям-курсантам,
колегам. Він частий гість на те-
лебаченні, регулярно виступає на
сторінках газет і журналів.
Колектив кафедри онко-

логії, променевої діагности-
ки і терапії та радіаційної
медицини, лікарі обласного
клінічного онкологічного дис-
пансеру, працівники і студен-
ти ТДМУ імені І.Я. Горбачевсь-
кого,  вся медична гро-
мадськість області щиро
вітають Володимира Іванови-
ча з ювілеєм, бажають добро-
го здоров’я, творчої наснаги,
щасливого довголіття.

З РОСИ Й ВОДИ!

є відкриття нових лікарсь-
ких амбулаторій, нових ме-
дичних пунктів у кожному
селі, а стаціонари треба зро-
бити потужнішими, зосере-
дивши в них сучасну апа-
ратуру й найкваліфікованіші
кадри, щоб надавати висо-
котехнологічну медичну
допомогу, – зазначив Ле-
онід Ковальчук . Водночас
ректор ТДМУ наголосив,
що реформа необхідна, бо
охорона здоров’я має бути
ефективною та доступною,
й закликав об’єднати зусил-
ля медиків, пацієнтів і гро-
мади. Бо справа ця не од-
ного дня і пов’язана вона з ба-
гатьма чинниками, зокрема, з
будівництвом доріг, нових ме-
дичних закладів первинної лан-
ки, удосконаленням швидкої
медичної допомоги й купівлею
нових «швидких».
Директор департаменту охо-
рони здоров’я ОДА Руслан Мо-
стовий основною метою медич-
ної реформи назвав покращен-
ня доступності та  якост і
медичної допомоги. Для цього
потрібна структурна перебудо-
ва галузі, якісно краще матеріаль-

но-технічне забезпечення, а
відтак і перерозподіл коштів та
інших ресурсів. За словами Р. Мо-
стового, в області створено про-
ект реформування галузі, що
відбуватиметься в кілька етапів.
Перший – створення первинно-
го рівня медичної допомоги –
буде завершено до кінця року.
На другому етапі планується ре-
організація швидкої медичної
допомоги, вдосконалення зак-
ладів третинного рівня. Як відо-
мо, в краї створено першу в Ук-
раїні університетську лікарню з

потужною базою та найкращи-
ми кадрами. Щодо проекту з
відшкодування коштів за ліки від
артеріальної гіпертензії, то Рус-
лан Мостовий, який нещодавно
очолив департамент охорони
здоров’я ОДА, зазначив, що тем-
пи його впровадження на Тер-
нопільщині нікого не влаштовує.
Області виділили 4,3 мільйона
гривень, на перший квартал –
понад мільйон гривень, але ре-
алізували препаратів лише на 280
тисяч. Хоча і це крок вперед, та
потенційні можливості більші.

Перший заступник голови об-
ласної ради Сергій Тарашевсь-
кий наголосив на проблемах
реформування медичної галузі
через неприйняття обласного
бюджету.

– Депутати мають, нарешті,
зібратися та ухвалити обласний
бюджет, бо йдеться про фінан-
сування проектів у сфері меди-
цини й інші важливі питання, –
зазначив Сергій Тарашевський. –
Тернопільщина гіперактивна
щодо участі у виборах, у тому
числі і до органів місцевого са-
моврядування, та громадськість
повинна також запитати в об-
раних депутатів про зроблене,
передовсім, чому не прийнятий
бюджет, не підтримуються об-
ласні ініціативи, чому повною
мірою не фінансуються програ-
ми у сфері медицини, а політичні
амбіції стали важливішими за
здоров’я громадян.
Того ж дня в ТДМУ відбулася
конференція з участю головно-
го терапевта України Василя
Нетяженка, викладачів і студентів
університету.
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У нашому університеті
відбулася нарада завіду-
вачів кафедр фізіології ви-
щих навчальних закладів
МОЗ України, яку провів
член-кореспондент НАМН
України, завідувач кафед-
ри фізіології Національно-
го медичного університету
імені О.О. Богомольця, про-
фесор В. Г. Шевчук. Учас-
ники наради розглянули
питання, присвячені проек-
ту програми з фізіології,
презентації нового підруч-
ника з фізіології за редак-
цією професора В.Г. Шев-
чука, навчально-мето-
дичній роботі на кафедрах,
а також сучасному стану
розвитку фізіологічної на-
уки та підготовці до чер-
гового з‘їзду Українського
фізіологічного товариства
імені П.Г. Костюка.

Дуже цікавим був виступ чле-
на-кореспондента НАМН Украї-
ни, завідувача кафедри фізіології
Львівського національного ме-
дичного університету імені Дани-
ла Галицького, професора М.Р
Гжегоцького, який зорганізував
проведення форуму.
Проект нової програми з фізіо-
логії присутнім представив заві-
дувач опорної кафедри, профе-
сор В.Г. Шевчук. У процесі вис-
вітлення цього питання було
вказано, що основною зміною в
програмі є перехід викладання
фізіології на двомодульну систе-
му. А новий підручник написа-
ний відповідно до пропонова-
ної програми.
Під час обговорення виступи-
ли професори Т.П. Тананакіна,
О.В.Власенко. Професор С.Н. Вад-
зюк зазначив, що погоджується
з переходом викладання фізіо-
логії на 2 модулі. «Це аж ніяк не
вимагає особливих змін у на-
вчально-методичній роботі ка-
федри. З ініціативами та під керів-
ництвом ректора ТДМУ, члена-
кореспондента НАМН України,
професора Л.Я Ковальчука відбу-

лися суттєві зміни методики вик-
ладання в університеті, які торк-
нулися і нашої кафедри. Це й
методика єдиного дня, практич-
но орієнтоване навчання, неза-
лежне тестування знань сту-
дентів. І саме ці зміни дають мож-

ливість легко перейти на двомо-
дульне викладання фізіології», –
підкреслив Степан Нестерович.
Декан Вінницького національ-
ного медичного університету
імені М.І. Пирогова, професор
О.В. Власенко сказав: «Як і на
більшості кафедр України, ми

запровадили та підтримуємо
поділ предмету на два модулі.
Наш ректор і завідувач кафед-
ри, академік НАМН України,
професор В.М. Мороз запропо-
нував нововведення – екзамен
з нормальної фізіології
наприкінці 4-го семес-
тру. Це часткове повер-
нення до екзаменацій-
них сесій, на які вино-
сять найбільш значимі
дисципліни . На нашу
думку, він допоможе
студентам  осягнути
фізіологію загалом, про-
явити вміння формулю-
вати та висловлювати
власні думки , дасть
можливість поспілкува-
тися з професором на
завершальному етапі
вивчення дисципліни.
Поки що ця практика

проходить випробування в уні-
верситеті».
Ще однією новацією є програ-
ма «СКІФ» – система комп’ю-
терної ідентифікації функцій, яку
розробили під керівництвом
професора В.М. Мороза. Це є

унікальна інтерактивна програ-
ма взаємодії на рівнях: мембра-
на-кл ітина -орган-система-
організм-патологічні чинники-
лікарські засоби. Найближчим
часом програму «СКІФ» запро-
понують для використання в
університетах України та інших
країн.
Професор О.В. Власенко вис-
ловив підтримку змінам до
програми з нормальної фізіо-
логії, які запропонував про-
фесор В.Г. Шевчук. За його ре-
дакцією вийшов новий
підручник з фізіології, в колек-
тиві авторів якого є вінницькі
науковці – професори В.М.
Мороз та М.В. Йолтухівський.
Щодо пропозицій, то, на
думку професора О.В. Власен-
ка, новий термінологічний
апарат з фізіології можна буде
узгодити консенсусом про-
відних фізіологів в рамках чер-
гового з’їзду, який відбудеть-
ся у Львові наступного року.
Завідувач кафедри фізіології
Луганського державного ме-
дичного університету, профе-
сор Тетяна Павлівна Танана-
кіна в своєму виступі, який
викликав велику зацікав-
леність, зазначила:

– Усі знають, що нормальна
фізіологія – це базова медична
наука. Саме вивчаючи законо-
мірності функціонування деяких
органів та систем, студент почи-
нає відрізняти наслідок від при-
чини, тобто опановує нове для
себе медичне мислення. Поступо-

во, починаючи від мембрани та
клітини, відбувається пізнання
всього організму, формуються
базові знання для подальшого
навчання у медичному виші. Тому
так важливо правильно зоргані-
зувати процес навчання з ураху-
ванням вимог Болонської систе-
ми. Кожного року відбуваються
наради завідувачів кафедрами
фізіології медичних вишів Украї-
ни, які проводить опорна кафед-
ра Національного медичного уні-
верситету імені О.О.Богомольца
(завідувач – професор В.Г. Шев-
чук). Цього разу ми обговорю-
вали та затвердили нову типову
програму з фізіології, це друге
видання програми, засноване на
досвіді викладання навчальної
дисципліни за кредитно-модуль-
ною системою (ECTS).
Обговорення однакових про-
блем, які є у всіх викладачів і сту-

ФОРУМ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
ФІЗІОЛОГІЇ ВИШІВ УКРАЇНИ

Віктор ШЕВЧУК, член-кореспон-
дент НАН України, завідувач
кафедри фізіології Національ-
ного медичного університету
імені О.О. Богомольця, професор

Степан ВАДЗЮК, професор
ТДМУ

дентів, дозволяє краще розуміти
зміни, що відбуваються на сучас-
ному етапі розвитку суспільства
та науки. На нараді була сфор-
мована одностайна думка про
те, що студентів треба заохочу-
вати до вивчення фізіології, вони
мають вміти наводити приклади

з клінічної практики та розв’язу-
вати ситуаційні задачі. Для пере-
вірки отриманих знань недостат-
ньо тестового контролю, необ-
хідно перевіряти також здатність
до спілкування й вирішення не-
стандартних завдань. Також для
контролю знань студентів досить
двох підсумкових модульних за-

нять замість чоти-
рьох.
Учасники наради
приділили  також
велику увагу питан-
ням викладання та-
ких розділів фізіо-
логії, як  збудливі
тканини, фізіологія
серця та фізіологія
поведінки .  Треба
зазначити, що рані-
ше нові  науков і
відкриття потрапля-
ли до підручників
лише через 20 років
після публікації в
наукових виданнях,

але зараз темп отримання
знань значно підвищився й не-
обх ідно прискорити  появу
нової інформації у підручни-
ках та програмах викладання.
Професор С.Н. Вадзюк проде-
монстрував обладнання, яке ви-
користовують не лише з науко-
вою метою, але й для навчання
студентів. Презентація, судячи з
відгуків присутніх, їм дуже спо-
добалася.
У день наради в Тернополі
падав дощ, але теплий, щирий
прийом і гостинність господарів
створили всім гарний настрій та
сприяли продуктивній роботі.
Тож, за словами учасників кон-
ференції, вони й не помітили
дощу, в душі кожного було
світло й сонячно.

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

ТРЕНІНГ
«ЛІКАР-
ПАЦІЄНТ»
ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського
відвідали викладачі PRIME (Парт-
нерство у міжнародній медичній
освіті, Великобританія): голова ви-
конавчого комітету, старший вик-
ладач PRIME, лікар-кардіолог в уні-
верситетській лікарні Брайтон і
Сасекс, професор медицини, зас-
тупник декана факультету післядип-
ломної освіти медичної школи
Брайтонського універсиету, почес-
ний консультант з кардіології у Ко-
ролівської служби охорони здоро-
в’я професор Річард Вінсент; стар-
ший клінічний викладач в медичній
школі Саусхемптонського універси-
тету ,  регіональний директор
східноєвропейської діяльності
PRIME, лікар загальної практики
доктор Рос Сімпсон; клінічний вик-
ладач PRIME, лікар внутрішньої ме-
дицини, який працює у відділенні
кардіології та ендокринології, док-
тор Аарон Попплетон.
Метою візиту було проведення
міжнародного тренінгу «Лікар-
Пацієнт» серед студентів ТДМУ для
вдосконалення навичок комунікації з
пацієнтами, навчання основ цілісного
підходу до хворого, розпізнавання та
корекції психічного стану пацієнта.
У приміщенні адміністративного
корпусу ТДМУ з 15 години 30 хвилин
до 19 години тривав тренінг «Лікар-
Пацієнт», під час якого учасники мали
змогу застосувати знання, здобуті на
кафедрі медичної біоетики та деон-
тології, зокрема, з дисципліни «Етичні
проблеми у медицині». Студенти бра-
ли участь у тренінгах: «Як навчитися
ефективно спілкуватися з пацієнтом»,
«Цілісне сприйняття пацієнта. Що це
таке?», «Як повідомити пацієнтові
погані новини», «Лікар і Смерть», «Як
розпізнати депресію у пацієнта»,
«Співчуття і медицина. Поєднання не-
поєднуваного?», «Перша медична
допомога при екстремальних станах
у кардіології». Для участі в тренінгу за-
реєструвалися 138 студентів (32 ук-
раїно- і 106 англомовних) 3 і 4 курсів
різних факультетів ТДМУ.
Кожен тренінг був цікавим, напов-
неним ґрунтовною інформацією і суп-
роводжувався рольовими іграми. Під
час перерви на каву студенти могли
у неформальних умовах поспілкува-
тися з викладачами. Після закінчення
тренінгу кожен учасник отримав сер-
тифікат.
У відеолекціях професора Річарда
Вінсента для викладачів ТДМУ йшлося
про методику викладання, яка базуєть-
ся на етичних цінностях.
Відбулася також зустріч викладачів

PRIME з першим проректором ТДМУ,
професором І. Р. Мисулою, деканом
факультету iноземних студентів, про-
фесором М.М. Кордою та завідуючою
кафедрою медичної біоетики та де-
онтології, доцентом Н. М. Волковою.
Учасники зустрічі обговорили можливі
шляхи співпраці з медичною школою
Брайтона та Сассекса.
Гості з Великобританії відвідали
Марійський духовний центр у Зарва-
ниці.
Провести гостей на залізничний
вокзал прийшли чимало студентів, які
подякували викладачам PRIME за
цікаві та корисні тренінги. Віриться, що
це лише перший крок у співпраці
ТДМУ та PRIME.

Олена БІДОВАНЕЦЬ,
асистент кафедри медичної

біоетики і деонтології,
президент Федерації

українських католицьких
академічних і студентських

товариств «Обнова»
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23 червня відзначає юві-

лейний день народження аси-
стент кафедри онкології, про-
меневої діагностики і терапії
та радіаційної медицини
ТДМУ  кандидат медич-
них наук Ніна Оксентіївна
ЗАГУРСЬКА.
Вельмишановна Ніно Оксенті-

ївно!

ВИМОГЛИВА ДО СЕБЕ Й ДО КОЛЕГ
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, а зго-
дом, після 11 років практичної
лікарської роботи , успішно
пройшли майже 20-літній трудо-
вий шлях асистента кафедри
онкології, променевої діагности-
ки і терапії та радіаційної меди-

цини, захистили кандидатську
дисертацію.
Колектив університету глибо-

ко поважає й щиро шанує Вас
як відомого науковця, високок-
валіфікованого клініциста-радіо-
лога, досвідченого педагога та
вихователя студентської молоді
за багаторічну невтомну працю,
високий професіоналізм, сумлін-

не виконання своїх службових і
громадських обов’язків.
Ваші порядність, праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити добро
заслуговують найвищої оцінки і
є прикладом для наслідування но-
вими поколіннями студентів, мо-
лодих лікарів і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Ніно Оксентіївно, доброго здо-
ров’я, невичерпного творчого
натхнення, нових успіхів у Вашій
шляхетній діяльності, добробуту,
людського тепла, душевного
спокою, родинного благополуч-
чя й затишку, довгих років ра-
дісного, щасливого життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

Народилася Ніна Оксентіївна в
селі Городище Черняхівського
району Житомирської області в
сім‘ї колгоспників. 1965-1973 рр.
навчалася в Городищенській
восьмирічній школі, яку закінчи-
ла з похвальною грамотою. Се-
редню освіту із золотою медал-
лю завершила 1973-1975 рр. у
Троковицькій школі.
Трудову біографію розпочала
з вересня 1975 року санітаркою
поліклінічного відділення Жито-
мирського обласного онкологі-
чного диспансеру . 1976 року
вступила до Тернопільського
державного медичного інститу-
ту. Протягом навчання була ста-
ростою групи. Після закінчення
медичного інституту з 1982 до
1983 року проходила інтернату-
ру з терапії на базі Житомирсь-
кої міської лікарні № 1.

1983-1986 рр .  працювала
дільничним педіатром, пізніше
лікарем підліткового кабінету
Скалатської номерної районної
лікарні. З 1986 року Ніна Оксен-

т і ївна  працює  в Тер -
нопільській міській лікарні
№ 2 на посаді секретаря
комітету комсомолу і те-
рапевтом за сумісницт-
вом.
З 1990 року, після спеці-
алізації з рентгенології на
базі кафедри рентгенології
і радіології Львівськго ме-
дичного інституту, Ніна Ок-
сентіївна працює за спеці-
альністю лікаря-рентгено-
лога  міської клінічної
лікарні № 2.
Через 19 років після по-
чатку трудового стажу в
онкодиспансері Ніна Ок-
сентіївна знову пов‘язала
свою професійну долю з
онкологією і з січня 1994
року вона – асистент ка-
федри онкології, проме-
невої діагностики і терапії
та радіаційної медицини Терно-
пільського державного медич-
ного інституту. Активно займа-
лася педагогічною та науковою

роботою кафедри.
1998 року в Інституті експери-
ментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р. Кавецького

НАН України вона успішно за-
хистила кандидатську дисерта-
цію на тему «Застосування ме-
тоду непрямого електрохімічно-
го окислення крові в лікуванні
синдрому ендогенної інтокси-
кації у хворих на рак легенів і
товстої кишки» ( науковий ке-
рівник – проф. В.І. Дрижак).
Ніна Оксентіївна співавтор мо-
нографії «Ендотоксикоз в
клінічній онкології» (1999 рік) та
автор 46 наукових робіт. З ви-
сокою педагогічною майстерні-
стю читає лекції, веде практичні
заняття з предметів «радіологія»
і «радіаційна медицина» для сту-
дентів 3-го та 5-го курсів медич-
ного й стоматологічного факуль-
тетів. Неодноразово брала участь
у роботі приймальної комісії уні-
верситету та у державних випус-
кних іспитах.
Кожного навчального року
Ніна Оксентіївна є наставником
студентських груп. Користується
повагою серед молоді, колишні
студенти з цих груп зустрічаються

з нею через багато років після
закінчення університету, прихо-
дять як до близької людини.
Вона – рентгенолог вищої
категорії, працелюбна, чуйна,
сумлінна в роботі, висококвалі-
фікований педагог, вимоглива до
себе та колег, до довіреної спра-
ви ставиться старанно. Виховала
доньку Олю, яка наслідкувала від
мами професію лікаря.
За сумлінну працю Ніна Оксен-
тіївна неодноразово отримува-
ла подяки від адміністрації уні-
верситету.
Колектив кафедри онко-

логії, променевої діагности-
ки і терапії та радіаційної
медицини, працівники і сту-
денти ТДМУ імені І.Я. Горба-
чевського щиро вітають Ніну
Оксентіївну Загурську з юві-
леєм, бажають доброго здо-
ров‘я, невичерпного творчого
натхнення, добробуту, людсь-
кого тепла, родинного благо-
получчя, активного та щасли-
вого довголіття.

27 червня відзначає юві-
лейний день народження до-
цент кафедри педіатріїї з
дитячою хірургією №1 ТДМУ
Інга Володимирівна КУБЕЙ.
Вельмишановна Інго Володи-

мирівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, а
пізніше, після 3-х років практич-
ної лікарської роботи, успішно
пройшли понад 24-літній тру-
довий шлях від клінічного ор-
динатора до доцента кафедри
педіатрії з дитячою хірургією
№1.
Колектив університету глибо-

ко поважає й щиро шанує Вас
як відомого науковця, високок-
валіфікованого клініциста-педіат-
ра, досвідченого педагога та

вихователя студентської молоді
за багаторічну невтомну працю,

високий професіоналізм, сумлін-
не виконання своїх службових
і громадських обов’язків.
Ваші порядність , праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оці-
нки і є прикладом для насліду-
вання новими поколіннями сту-
дентів ,  молодих лікарів і
викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

на Інго Володимирівно, добро-
го здоров ’я , невичерпного
творчого натхнення, нових
успіхів у Вашій благородній
діяльності, добробуту, людсько-
го тепла, душевного спокою,
родинного благополуччя й за-
тишку, довгих років радісного,
щасливого життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

6 липня виповнюється 60
років асистентові кафедри
хірургії факультету післядип-
ломної освіти ТДМУ Іванові
Григоровичу БОБ’ЯКУ.
Вельмишановний Іване Григо-

ровичу!
Сердечно вітаємо Вас з 60-

літтям!
Після закінчення Львівського

медінституту і 24-х років практич-
ної лікарської роботи, останні 13
років Ви успішно реалізовуєте свій
великий клінічний досвід; спочат-
ку на посаді асистента кафедри
медицини невідкладних станів, а
тепер – Рівненського філіалу ка-
федри хірургії факультету після-
дипломної освіти.
Колектив університету глибо-

ко поважає й щиро шанує Вас
як науковця, висококваліфікова-
ного клініциста-хірурга, досвід-

ченого педагога за багаторічну
невтомну працю, високий про-

фесіоналізм, сумлінне виконан-
ня своїх службових і громадсь-
ких обов’язків.
Ваші порядність, праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої
оцінки і є прикладом для на-
слідування новими покоління-
ми студентів, молодих лікарів і
викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

ний Іване Григоровичу, добро-
го здоров’я, невичерпного
творчого натхнення, нових
успіхів у Вашій благородній
діяльності, добробуту, людсь-
кого тепла, душевного спо-
кою, родинного благополуччя
і затишку, активного й щасли-
вого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

9 липня відзначає ювілей-
ний  день  народження
доцент кафедри мікробіо-
логії, вірусології та імуно-
логії ТДМУ Наталія Іллівна
ТКАЧУК.
Вельмишановна Натал і є

Іллівно!
Сердечно вітаємо Вас з юві-

лейним днем народження!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, а
згодом, після 4-х років прак-
тичної лікарської ро-
боти, успішно пройш-
ли понад 33-л ітній
трудовий шлях : спо-
чатку асистента, стар-
шого викладача, а ос-
танні 16 років – до-
цента, завуча кафедри
мікробіології, вірусо-
логії та імунології.
Колектив універси-

тету глибоко поважає
й щиро шанує Вас як
відомого науковця ,
висококваліфіковано-
го, досвідченого пе-
дагога та вихователя
студентської молоді
за  багатор ічну  не-
втомну працю, висо-
кий професіоналізм,
сумлінне виконання
своїх службових і гро-
мадських обов’язків.
Усім пам’ятна Ваша

активна громадська діяльність
як куратора студентських груп,
популярного лектора Товари-
ства «Знання», члена профко-
му працівників, очільника ме-
тодичного кабінету університе-
ту , а  останніми  роками  –
незмінного члена постійнодію-
чої університетської комісії з

проведення тестових іспитів.
Ваші  порядні сть ,  праце -

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оці-
нки і є прикладом для насліду-
вання новими поколіннями
студентів, молодих лікарів і вик-
ладачів.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

на Наталіє Іллівно, доброго
здоров’я, невичерпного твор-
чого натхнення, нових успіхів

у Вашій шляхетний діяльності,
добробуту, людського тепла,
душевного спокою, родинно-
го благополуччя і затишку ,
довгих років радісного й щас-
ливого життя.

Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського
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Приємна новина: побачилисвіт одразу дві книжки
молодих авторів – майбутніх
медиків, які навчаються в ТДМУ
ім. І.Я. Горбачевського.
До збірки «Жасмин» увійшли
вірші 19 студентів про Тернопіль,
красу природи та власні роман-
тичні почуття й переживання.
Вони приваблюють щирістю і
багатством почуттів. А студент 1
курсу медичного факультету Ігор
Оренчук видав книжку «Історія
роду – історія краю» – правди-
вий літопис рідного села Стоянів
на Львівщині та власної родини,
що зазнала багатьох поневірянь.
Історія України складається з
історії таких сіл і міст, конкрет-
них родин.
Молоді люди є членами сту-
дентського гуртка «Терполяни»,
створеного в університеті у ве-
ресні цього року. На урочисту
презентацію книг вони запроси-

ли поважних гостей – представ-
ників професорсько-викладаць-
кого складу ТДМУ, обласної вла-
ди, обласної організації Націо-
нальної спілки письменників
України, щоб, за словами веду-
чих, студента 1 курсу медичного
факультету Романа Балича та
студентки 1 курсу стоматологіч-
ного факультету Анни Чикити,
за філіжанкою запашної кави чи
горнятком духмяного чаю поді-
литися «першими здобутками,
ніби першими весняними квіта-
ми». Свято відбулося в затишно-
му кафе, в атмосфері тепла та
гармонії, і ще раз засвідчило, що
в ТДМУ готують не лише від-
мінних фахівців, а й всебічно роз-
винених особистостей

– Лікар має бути людиною все-
сторонньо розвинутою, щоб
лікувати не лише тіло, але й душу
пацієнта, вміти втішити та роз-
радити, подарувати віру, припи-
сати надію, мотивувати людину
до самозцілення… Тому лікар і
поет – це не професія, а покли-
кання, талант, божа іскра, – мо-
вили ведучі.
З літературним дебютом сту-
дентів привітав декан медично-
го факультету, професор А.Г.
Шульгай, який, зокрема, зазна-
чив: «Дуже приємно, що наші
студенти – майбутні лікарі – є

людьми творчими та таланови-
тими. Здобуваючи знання з ме-
дицини, вони відвідують гуртки,
де вивчають, зокрема, історію
української культури, медицини,
філософії, самі пишуть вірші й
прозу. Обдаровані, всебічно роз-
винені, впевнений, вони стануть
прекрасними фахівцями. Сьо-
годні вперше з часу створення
факультету свою книгу презен-
тує студент-першокурсник, і мені
приємно за дорученням ректо-
ра університету, члена-кореспон-
дента НАМН України, професо-
ра Л.Я Ковальчука вручити ав-
тору почесну грамоту ТДМУ».
Аркадій Гаврилович побажав
Ігорю Оренчуку в майбутньому
стати висококваліфікованим фа-
хівцем та авторитетним науко-
вцем.

 У вітальному слові заступник
голови обласної ради О.В. Бо-
берський наголосив, що поява
нової книжки – подія важлива,
бо це свідчення того, що наша
культура, наш край розвиваєть-
ся. Приємно, що обидві книж-
кові новинки вийшли з-під пера
студентів – майбутніх медиків.
Це засвідчує, що молоді люди,
які обрали медичний фах, є ба-
гатогранними й талановитими
особистостями.

– Щиро вітаю авторів поетич-
ної збірочки «Жасмин» і моло-
дого дослідника-краєзнавця, ав-
тора книги «Історія роду – істо-
рія краю». Це справді унікальна
праця. Було б добре, якби сту-
денти інших ВНЗ в області напи-
сали історію рідних сіл і міст, зро-
бивши свій внесок в історію та
популяризацію нашого краю, –
зазначив заступник голови об-
ласної ради. Він нагородив по-
чесними грамотами обласної
ради за вагому науково-краєз-
навчу та літературну діяльність,
плідну роботу з творчою молод-
дю керівника гуртка «Терполя-
ни», викладача історії українсь-
кої культури Л.В. Кравчука, зас-
тупника керівника гуртка ,
викладача кафедри історії та сус-
пільних дисциплін Т.Б. Кадобно-
го, а також студента І курсу ме-
дичного факультету Ігоря Орен-
чука та старосту гуртка, студентку
І курсу стоматологічного факуль-
тету Анну Чикиту.

 З вдалим літературним дебю-
том студентів привітала завідувач
кафедри філософії та суспільних

дисциплін, професор І.М. Мель-
ничук:

– Ви виявили творчі здібності й
талант мистецького дотику до по-
етичного слова, і в результаті на-
родилася ця поетична збірка. Май-
бутні лікарі, професійне покликан-
ня яких – допомагати людям,
знайшли і час, і бажання, і натх-
нення, щоб у поетичній формі
висловити свої почуття до альма-
матер, рідного Тернополя. Віват
студентам, які вчаться вільно опе-
рувати словом. Справжній лікар
повинен вміти знаходити
потрібні слова в спілкуванні з па-
цієнтом, адже слово теж лікує.
Наснаги в навчанні й творчих
злетів побажали на презентації
книг їх авторам заступник про-
ректора з виховної роботи О.
М. Олещук та керівник гуртка
«Терполяни», кандидат істо-
ричних наук Л.В. Кравчук.
Розповідаючи про історію по-
яви на світ своєї книжки «Істо-
рія роду – історія краю», що
вийшла в тернопільському ви-
давництві «Вектор», Ігор Орен-
чук сердечно подякував усім,
хто цьому посприяв.

– Зокрема, я щиро вдячний
викладачу кафедри філософії та
суспільних наук Л. В. Кравчуку
та професорові, завідувачу ка-
федри філософії та суспільних
дисциплін ТДМУ І.М. Мельничук,
а також своїм батькам, родині, –
сказав юнак. – «Історія роду-істо-
рія краю» – це автобіографічна
краєзнавча розвідка, в якій, як на
різнобарвному українському
рушнику, долі моїх дідів і прадідів
переплелися з історією рідного
села Стоянова. Це літопис моєї
родини, в якому відбито й істо-

рію краю, перебіг подій від часів
першої згадки про Стоянів (XV-
XVІ століття) й до наших днів.
У короткому інтерв’ю газеті

«Медична академія» Ігор Орен-
чук розповів, що в основу книги
лягли записані ним спогади
рідних та односельчан – безпо-
середніх учасників і свідків подій
минулого. Вміщені старі фото-
графії – із сімейного архіву.
Юнак хоче стати лікарем, щоб

допомагати людям. Можливо, на
його вибір вплинув приклад ба-
бусі, яка все життя пропрацюва-
ла акушером-гінекологом в
рідному селі. Майже всі дітей, які
народилися в Стоянові у 60-80-
ті роки, пройшли через її руки.
Працювати над майбутньою кни-
гою почав ще школярем.

– «Історія роду» – так нази-
валася невелика робота, яку я,
восьмикласник, подав на кон-
курс, оголошений Львівською
облрадою та інститутом після-
дипломної освіти. Потім її до-
повнив і взявся писати далі – про
історію села. На той час я вже став
студентом ТДМУ. Родина мене
підтримувала й усіляко допомо-
гала в моїх дослідженнях. Дже-
рельною базою була також
книжка брата мого прадіда Сте-
пана – Володимира Оренчука
«Таким я був: автобіографічна
сповідь», видана 1982 року в
Каліфорнії (США). Володимир
Оренчук, до речі, є співавтором
«Великої енциклопедії Надбу-
жанщини». Колишній в’язень

ПРО АЛЬМА-МАТЕР,
ТЕРНОПІЛЬ, РІДНИЙ КРАЙ…

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

Освєнцима, куди потрапив за
зв’язок з УПА, він після війни виї-
хав до США, де прожив до кінця
своїх днів. Це була людина ве-
ликого духу й таланту.
Гуртківців, чиї вірші увійшли до
збірки «Жасмин», відзначили
грамотами обласної організації
Національної спілки письмен-
ників України.

– Членами гуртка «Терполя-
ни» є майже тридцять студентів
різних факультетів ТДМУ, – роз-
повів його керівник, кандидат
історичних наук Леонід Кравчук.
– Наша мета – розвивати куль-
туру і духовність, бо ці два кри-
терії є визначальними . Чим
більш освічена й духовна моло-
да людина, тим щедріше вона
творить добро, а, отже, робить
світ кращим. Творчість гуртківців
грунтується на національних
культурних цінностях. «Жасмин»
– це їх літературний дебют. По-
зитивний старт заохочує до по-
дальшої роботи, тож попереду
– нові проекти.
Староста гуртка Анна Чикита
переконана, що лікувати можна
не лише тіло, а й душу поезією.
Один зі своїх віршів вона назва-
ла «Я йду по вулицях твоїх, Тер-
нопіль…». І в ньому, зокрема, є
такі рядки:

Дивлюсь на озеро, неначе у
люстерко.

Що загубила якась пишна
пані…

На парки твої, на Співоче
поле,

Тернопіль гарний
в будь-якому вбранні.

Студентки Баясуф Сагін, Ката-
жина Ковальчик, Наталія Зайонч-
ковська у своїх віршах вислови-
ли своє захоплення Тернополем
рідною мовою.
Баясуф приїхала на навчання
з Кенії.

– Я народилася в Момбасі. Це
велике портове місто, – розпо-
віла дівчина. – А Тернопіль –
місто студентське і з усіх ВНЗ най-
кращий – наш університет. Свій
вірш я присвятила ТДМУ.
Першокурсниця Наталія За-
йончковська теж майбутній сто-
матолог.

– Я приїхала з польського
міста Сталева Воля. Народилася
в сім’ї лікарів. Мама педіатр, тато
– гінеколог, а мені припала до
душі стоматологія. Обрати для
навчання ТДМУ порадила под-
ружка. Вона вступила до універ-
ситету на рік раніше і зараз вже
є студенткою 2 курсу.
У нашому університеті навча-
лися також добрі знайомі Ката-
жини Ковальчик, яка родом з
Кракова. І всі відгукувалися про
альма–матер якнайкраще. У тому,
що тут дають гарні знання, тепер
переконана і Катажина. Нині
вона студентка першого курсу .
За рік, що минув, Тернопіль став
близьким її серцю, тож вірш, що
увійшов до збірки «Жасмин»
дівчина так і назвала: «Tarnopol».
Загалом уміщені тут вірші –
різноманітні та самобутні, але
об’єднуючим чинникам, як ска-
зано в передмові, є прагнення
авторів до краси та досконалості.
На презентації студентам бажа-
ли успіху й натхнення в навчанні
та в творчості, нових вагомих
здобутків.
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ПРАВО 7
КОРУПЦІЙНИМ ДІЯННЯМ – ПРОТИДІЯ ЗАКОНУ,
ОСОБИСТА ЖИТТЄВА ТА ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ КОЖНОГО
Нині корупція становить най-серйознішу загрозу для украї-
нського суспільства, держави і кож-
ного з нас. Безсоромність і розбе-
щеність багатьох представників дер-
жавного та комунального апаратів
спотворюють реформи в країні й уне-
можливлюють належну діяльність
влади взагалі, бо зникає довіра лю-
дей до владних інститутів. Знищуєть-
ся конкуренція, як пружина розвитку
бізнесу, гальмується інноваційний еко-
номічний поступ, особливо в сфері
виробництва товарів і послуг, мож-
ливість забезпечення об’єктивної
оцінки знань абітурієнтів і студентів,
професіоналізму, чесності та поряд-
ності при наданні медичної допомо-
ги пацієнтам тощо. Корупція щодня
й щогодини витискує нас на пери-
ферію світового прогресу та просто
викрадає наше майбутнє.
За останні роки у державі вжито
дієвих заходів щодо запобігання ко-
рупції. Верховна Рада України прий-
няла й набрав чинності Закон «Про
заходи запобігання та протидії ко-
рупції» (07.04. 2011 р.).
Встановлені обмеження щодо ви-
користання службового становища,
сумісництва та поєднання з іншими
видами діяльності, щодо роботи
близьких осіб, стосовно одержання
дарунків (пожертв). Встановлені ви-
моги проведення спеціальних пере-
вірок щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних з вико-
нанням функцій держави або місце-
вого самоврядування. Чітко регу-
люється питання фінансового контро-
лю за доходами. Прийняті та чинні
Кодекси поведінки. Є чітке регулю-
вання поняття конфлікту інтересів.
Стаття 6 передбачає заборону
певній категорії держслужбовців не-
правомірно сприяти фізичним або
юридичним особам у здійсненні
ними господарської діяльності, одер-
жанні субсидій, субвенцій, дотацій,
кредитів, пільг, укладання контрактів
(у тому числі на закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти).
Заборонено неправомірно сприя-
ти призначенню на посаду особи,

неправомірно втручатися в діяльність
органів державної влади та місце-
вого самоврядування або посадових
осіб, неправомірно надавати пере-
вагу фізичним або юридичним осо-
бам у зв’язку з підготовкою проектів,
виданням нормативно-правових актів
і прийняттям рішень, затвердженням
(погодженням) висновків.
Задля приведення національного
законодавства у відповідність зі стан-
дартами Кримінальної конвенції про
боротьбу з корупцією 18.04.2013 року
прийнято відповідний закон, який
вніс деякі зміни до чинного антико-
рупційного законодавства. Зокрема,
у новій редакції викладено статтю
354 Кримінального кодексу України.
У статті передбачено, що пропозиція
чи обіцянка працівнику державного
підприємства, установи чи органі-
зації, який не є службовою осо-
бою, надати йому або третій особі
неправомірну вигоду, а так само на-
дання такої вигоди за вчинення чи
невчинення працівником будь-яких
дій з використанням становища, яке
він займає, в інтересах того, хто про-
понує, обіцяє чи надає таку вигоду
або в інтересах третьої особи, тобто
підкуп працівника державного
підприємства, установи чи органі-
зації, караються штрафом від 100 до
250 неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян або громадськими
роботами на строк до 100 годин.

 Якщо такі дії вчинені повторно або
за попередньою змовою групою осіб,
то наступає відповідальність у вигляді
штрафу від 250 до 500 неоподатко-
ваних мінімумів доходів громадян
або громадських робіт на строк від
100 до 200 годин, або виправних
робіт на строк до 2-х років.
Звертаємо увагу, що кримінальна
відповідальність наступає лише за
пропозицію.
Прийняття пропозиції, обіцян-

ки або одержання працівником
державного підприємства, установи
чи організації, який не є службо-
вою особою, неправомірної виго-
ди для себе чи третьої особи за вчи-
нення чи невчинення будь-яких дій з

використанням становища, яке він
займає на підприємстві, установі чи
організації, в інтересах того, хто про-
понує, обіцяє чи надає таку вигоду,
або в інтересах третьої особи, ка-
рається штрафом від 250 до 500 нео-
податкованих мінімумів доходів гро-
мадян або громадськими роботами
на строк від 100 до 200 годин.
Якщо такі дії вчинені повторно або
за попередньою змовою групою осіб,
чи поєднані з вимаганням неправо-
мірної вигоди, то такі особи кара-
ються штрафом від 500 до 750 нео-
податкованих мінімумів доходів гро-
мадян або громадськими роботами
на строк від 150 до 240 годин, або
виправними роботами на строк від
1-го до 2-х років, або обмеженням
волі на строк до 3-х років, або поз-
бавленням волі на той самий строк.
Неправомірна вигода – це гро-
шові кошти чи інше майно, перева-
ги, пільги, послуги, що перевищують
0,5 неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян або нематеріальні
активи, які пропонують обіцяють, на-
дають чи одержують без законних на
те підстав.
Особа, яка пропонувала, обіцяла
або надала неправомірну вигоду,
звільняється від кримінальної відпо-
відальності, якщо стосовно неї були
вчинені дії щодо вимагання непра-
вомірної вигоди та після пропозиції,
обіцянки чи надання неправомірної
вигоди вона до повідомлення про
підозру у вчиненні злочину добро-
вільно заявила про те, що сталося,
орган, службова особа, якого наділе-
на законом правом повідомляти про
підозру. Закон також передбачає су-
вору відповідальність службових осіб,
зокрема, стаття 368 КК України.
Прийняття службовою особою
пропозиції чи обіцянки надати їй або
третій особі неправомірну вигоду за
вчинення або невчинення такою
службовою особою в інтересах того,
хто пропонує або обіцяє неправомір-
ну вигоду, чи в інтересах третьої осо-
би будь-якої дії з використанням на-
даної їй влади чи службового ста-
новища, карається штрафом від 750

до 1000 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян або виправними
роботами на строк до 2-х років.
Якщо службова особа одержала
неправомірну вигоду для себе чи
третьої особи за вчинення чи невчи-
нення в інтересах того, хто надає не-
правомірну вигоду, чи в інтересах тре-
тьої особи будь-якої дії з викорис-
танням наданої їй влади чи
службового становища, то наступає
відповідальність у вигляді штрафу від
1000 до 1500 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян або
арешту на строк від 3-х до 6-ти
місяців, або позбавлення волі на
строк від 2-х до 4-х років з позбав-
ленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю
на строк до 3-х років.
Якщо предметом вказаних вище
дій була неправомірна вигода у знач-
ному розмірі, то такі дії караються
штрафом від 1500 до 2000 неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян
або позбавленням волі на строк від
3-х до 6-ти років з позбавленням
права обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на строк
до 3-х років.
Ті діяння, предметом яких була
неправомірна вигода у великих роз-
мірах або вчинені службовою осо-
бою, яка займає відповідальне ста-
новище, або за попередньою змо-
вою групою осіб, або повторно, або
поєднані з вимаганням неправомір-
ної вигоди, караються позбавленням
волі на строк від 5-ти до 10-ти років з
позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до 3-х років та з кон-
фіскацією майна.
Вказане діяння, предметом якого
була неправомірна вигода в особ-
ливо великому розмірі, або вчине-
не службовою особою, яка займає
особливо відповідальне становище,
карається позбавленням волі на
строк від 8-ми до 12-ти років з поз-
бавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до 3-х років та з кон-
фіскацією майна.

Неправомірна вигода у знач-
ному розмірі вважається вигода,
що в 100 і більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян, у великому розмірі –
така, що у 200 і більше разів пере-
вищує неоподаткований мінімум
доходів громадян, в особливо ве-
ликому розмірі – така, що у 500 і
більше разів перевищує неоподатко-
ваний мінімум доходів громадян.
Несуть кримінальну відповідальність
також аудитори, нотаріуси, оцінювачі,
інші особи, які не є державними
службовцями, посадовими особами
місцевого самоврядування, але
здійснюють професійну діяльність з
наданням публічних послуг, у тому
числі експерта, арбітражного керую-
чого, незалежного посередника, чле-
на трудового арбітражу, третейсько-
го судді (під час виконання цих
функцій).
Закон передбачає також відпові-
дальність за провокацію підкупу, тоб-
то за свідоме створення службовою
особою обставин і умов, що зумов-
люють пропонування, обіцянку чи на-
дання неправомірної вимоги або
прийняття пропозиції, обіцянки чи
одержання такої вигоди, щоб потім
викрити того, хто пропонував, обіцяв,
надав неправомірну вигоду або
прийняв пропозицію, обіцянку чи
одержав таку вигоду (ст. 370 КК Ук-
раїни).
Як бачимо, законодавець суттєво
розширив коло осіб, які можуть не-
сти сувору кримінальну відпові-
дальність за корупційні діяння. Хоче-
мо звернути увагу кожного, кого це
стосується, уважно прочитати опублі-
кований матеріал і вивчити чинні
норми антикорупційного законодав-
ства. Адже незнання закону нікого від
відповідальності не звільняє! Тому
кожен повинен усвідомити єдине –
шлях підкупу, отримання незаконних
винагород, пропозицій, переваг і т.п.
– це шлях в нікуди. Так чи інакше
доведеться відповідати, а наслідок
відомий – зламана професійна ка-
р’єра, життя, зневага людей, горе та
сльози близьких і рідних.

Як відомо, згідно із заплано-ваними заходами, представ-
ники головного управління юстиції
в області проводили вивчення та
перевірку стану правової освіти в
нашому університеті. Зокрема, пе-
ревіряли питання щодо виконання
вимог нормативно-правових актів,
які регулюють порядок організації ро-
боти з правової освіти, стан вико-
нання комплексної цільової програ-

ми боротьби з корупцією, відповід-
них рішень колегій МОЗ України
та наказу Міністерства охорони здо-
ров’я України «Про затвердження
плану заходів МОЗ України, спря-
мованих на запобігання корупцій-
ним і злочинним проявам».
Значну увагу приділяє цим питан-
ням особисто ректор університету,
член-кореспондент НАМН України,
професор Леонід Якимович Коваль-

чук. Після відкритої лекції з питань
медичного права міністра охорони
здоров’я Р.В. Богатирьової для ме-
диків, студентів, професорсько-вик-
ладацького складу вищих навчаль-
них закладів України, в якій наго-
лошувалося на необхідності
створення у вищих медичних на-
вчальних закладах кафедр медич-
ного права, за ініціативою ректора
університету Л.Я. Ковальчука з 15

червня цього року заснували кафед-
ру медичного права. Завершується
робота з вирішення організаційних
питань функціонування кафедри.
Проаналізувавши відомості про
професорсько-викладацький склад,
навчально-методичне забезпечен-
ня, інформацію про кількісний та
якісний склад викладачів, оглянув-
ши матеріально-технічну базу та оз-
найомившись з інформацією про

Матеріали підготував юридичний відділ ТДМУ

ПРАВОВУ РОБОТУ В УНІВЕРСИТЕТІ – НА ВИЩИЙ РІВЕНЬ позааудиторську та правовиховну
роботу, перевіряючі дійшли виснов-
ку, що стан правової освіти у ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського – на на-
лежному рівні.
Рекомендовано досвід з органі-
зації правової освіти та правови-
ховної роботи, зокрема, щодо ство-
рення кафедри медичного права,
організації роботи бібліотек, органів
студентського самоврядування в
університеті розповсюдити серед
вищих навчальних закладів як по-
зитивний.

ОБ’ЄКТИВ-

Юрій ІЛЬЧУК та Ольга
СВИРИДОН, студенти стома-
тологічного факультету
(ліворуч);
Омідокін Абідемі, студент
медичного факультету
(праворуч)

Фото Павла БАЛЮХА
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Цікаво

1. Бізе. 2. Ятка. 3. Кекс. 4. Еней. 5. Сена. 6. Івасі. 7. Езоп. 8. Яз. 9. Узда. 10. УПА. 11. Купе. 12. Амвон. 13. Етна.
14. Алое. 15. Ерг. 16. Аул. 17. Твен. 18. Пліт. 19. Празем. 20. Айва. 21. Ажур. 22. Торс. 23. Ґуд. 24. Дятел. 25.
Шати. 26. Ладо. 27. Рант. 28. Ош. 29. Дяк. 30. Бона. 31. Ян. 32. Ом. 33. Чека. 34. Пудра. 35. Осот. 36. Ряст. 37.
Гама. 38. Сага. 39. Меч. 40. Іква. 41. Ле. 42. Бокс. 43. Суд. 44. Ква. 45. Ная. 46. Аїд. 47. Іф. 48. Фок. 49. Анди.
50. Ял. 51. Кома. 52. Каса. 53. Аятола. 54. Явка. 55. Маг. 56. Юда. 57. Умова. 58. Го.

Присвячую випускникам 1993
року.

Давно уж поставлен
последний зачет,

Все экзамены сданы Вами.
Не студенты, уже

доктора
И идете по жизни Вы сами.

Если вздрогнете Вы перед
бедой,

Позабывши в волненье
науку,

Знайте, я вместе с Вами
мечтой –

Протяну я Вам помощи руку.

Пусть поможет забота моя
Перейти через бури,

преграды,
Пусть диплом согревает

сердца
И за труд пусть он будет

наградой.

Увезли Вы с собой навсегда

Вы не только частицу
науки –

Увезли Вы и наши сердца,
Увезли Вы и боль в день

разлуки.

Я хочу напоследок сказать,
Чтобы помнили
Вы наставленье,

Чтоб незнанье и тьму
побеждать

Надо знанье, чуткость,
уменье.

Я хочу Вам друзья пожелать
Чтобы счастье Вам
спутником было.

Чтоб умели в труде
побеждать,

Чтоб судьба Вас от горя
хранила.

Я желаю Вам первыми
стать,

О себе напишите когда-то,
Буду с радостью

Вам отвечать,
До свиданья, родные

ребята!

ПОСВЯТА

МОИМ СТУДЕНТАМ

Олена БОЙКО,
доцент кафедри

факультетської терапії

Мати Тереза ніколи не
прагнула бути популярною.
Вона просто робила людям
добро. Коли її не стало –
планета осиротіла. Але
вона залишила нам свої
заповіді:

1. Люди бувають нерозумни-
ми, непослідовними, егоїстични-
ми – все одно вибачай їх.

2. Якщо Ви зробили добро, а
люди звинуватили Вас у таємній
особистій корисливості – все
одно творіть добро.

3. Якщо Ви досягли успіху, у
Вас з’явиться багато сумнівних
друзів й справжніх ворогів – і все
ж досягайте успіху.

4. Якщо Ви щирі та відверті,
люди можуть Вас обманювати –
все одно залишайтеся щирими
та відвертими.

10 ЗАПОВІДЕЙ
МАТЕРІ ТЕРЕЗИ

5. Те, що Ви будували рока-
ми, може бути зруйнованим
умить – все ж продовжуйте бу-
дувати.

6. Якщо щастя прийшло у Ваш
дім, Вам будуть заздрити – все
одно залишайтесь щасливими.

7. Допомогу, яку надали Ви
сьогодні, завтра буде позабута
– все ж допомагайте людям.

8. Поділяй з людьми найкра-
ще що маєш, але їм все одно
буде недостатньо – і надалі про-
довжуй таки ділитися з ними
найкращим . Урешті-решт, Ви
збагнете, що все це було між
Богом та Вами і ніколи не було
між Вами та ними.

9. Не суттєво, хто та що мо-
вить про Вас, все приймайте з
посмішкою та надалі робіть свою
справу.

10. Молітеся разом і досягнете
єдності.

Життя – можливість, викори-
стайте її.
Життя – краса, милуйтеся нею.
Життя – блаженство, вкусіть
його.
Життя – мрія, здійсніть її.
Життя – виклик, прийміть
його.
Життя – борг, виконайте його.
Життя – гра, грайте в неї.
Життя – багатство, дорожіть
ним.
Життя – любов, насолоджуй-
тесь нею.
Життя – таємниця, пізнайте її.

МАТИ ТЕРЕЗА: «ЖИТТЯ ЦЕ…»
Життя – шанс, скористайтеся
ним.
Життя – горе, пересильте
його.
Життя – боротьба, витримай-
те її.
Життя – пригода, відважтеся
на неї.
Життя – трагедія, переборіть
її.
Життя – щастя, сотворіть його.
Життя – надто прекрасне, не
губіть його.
Життя – це життя, борітеся за
нього.

Відомо, що серцеве здоров'я
– це здоровий організм. Крім
того, будучи володарем міцно-
го серцево-судинного здоров'я,
можна розра-
ховувати на знач-
ну  тривалість
життя.
Тепер же дос-
лідники виявили
ще одну пере-
вагу серцевого
здоров'я. З’ясу-
валося, що за та-
кої умови знач-
но знижується
ризик розвитку хвороби Альцґей-
мера та підвищується ефективність
лікування. Дослідники виявили, що
люди з швидким і нерегулярним
серцебиттям більш схильні до роз-
витку проблем з пам'яттю й мис-
ленням.

Вчені з'ясували, що літні люди
зі спільним серцевим станом
фібриляції передсердь частіше
страждають від проблем з па-

м 'яттю .  Доктор
медичних наук
Еван Такер з уні-
верситету штату
Алабама в США
стверджує ,  що
проведене дослі-
дження засвідчи-
ло, що проблеми
з пам 'яттю мо-
жуть бути насам-
перед у людей з

миготливою аритмією.
Саме завдяки цьому науко-
вець дійшов висновку: здоров'я
серця є важливим чинником, по-
в'язаним зі здоров'ям мозку, що,
як відомо, є запорукою повно-
цінного життя.

ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ ЗАХИЩАЄ МОЗОК
ВІД ВІКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

МУДРІСТЬ

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Випускники ТДМІ 1971 року випуску глибоко сумують з при-
воду смерті нашого однокурсника, доцента кафедри анатомії
людини ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

ГОЛОДА  БОГДАНА  ВОЛОДИМИРОВИЧА
та висловлюють щире співчуття рідним і близьким.


