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Народження Ісуса Хриcта,
Бога нашого, принесло

світові велику радість. Народ,
який перебував у темряві, че-
каючи месію, побачив світло.
Христове світло просвітли-

ло країну наших предків 988
року за могутнього князя Во-
лодимира Великого, коли Ук-
раїна-Русь прийняла Христо-
ву віру.
Христос Спаситель став Бо-

гом і царем нашого народу. В
світлі Христової любові, в ра-
дості Святого Духу українці
впродовж століть черпали
сили й натхнення у здоланні
різних труднощів.
Небо і земля нині торже-

ствують – Бог Предвічний на-
родився. Прийшов Він, аби
«спасти люд свій весь». Щас-
ливі ми, бо повірили в Хрис-
та так, як повірили в Нього
убогі пастирі та мудреці зі
Сходу. Радіємо цього свята

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

2015 року в ТДМУ з ініціа-
тиви ректора, професора
Михайла Корди започатко-
вано премії для студентів,
які впродовж року були кра-
щими в навчанні, спорті,
науковій роботі, громадській
діяльності тощо.

Основним завданням конкурсного
відбору є виявлення та підтримка
обдарованої молоді, активізація
навчально-пізнавальної роботи,
розвиток і реалізація творчих здібно-
стей студентів, сприяння гармоній-
ному розвитку особистості студентів,
формування національної свідомості
у молоді, підвищення рівня профе-
сійної підготовки студентів. Кращих
студентів комісія визначає у таких
номінаціях: «За відмінні успіхи у
навчанні», «За вагомі досягнення в
науковій роботі» (премія імені І.Я.
Горбачевського), «За активну гро-
мадянську позицію», «За вагомі
досягнення в розвитку культури»,
«За вагомі досягнення у спорті», «За
активну волонтерську діяльність».
Щодо номінації «За вагомі досяг-
нення в науковій роботі», то у ній
визначають кращого студента, який
упродовж року мав наукові здобут-
ки, чималу кількість публікацій та до-
повідей, а також неодноразово брав
участь у наукових конференціях та
тематичних заходах. У номінації «За
відмінні успіхи у навчанні» перед-
бачається відзначення тих, хто має
кращі показники в академічній успі-
шності, а в номінації «За вагомі до-
сягнення у спорті» – тих, хто здобув
перемоги в спортивних змаганнях.
Номінація «За вагомі досягнення
в розвитку культури» призначена
для тієї частини молоді, яка всти-
гає, крім навчання, розвиватися

ПРЕМІЇ – ДЛЯ
КРАЩИХ СТУДЕНТІВ

творчо, бере участь у мистецьких
заходах чи зорганізовує їх. Премія
«За активну громадянську позицію»
надається тим, хто своєю громадсь-
кою діяльністю сприяє зміцненню
держави, проявив патріотизм.
Оскільки в ТДМУ багато студентів
займаються волонтерською роботою,
то оргкомітет вирішив щорічно відзна-
чати тих, хто зробив у цьому напрямку
найбільше. Тож найактивніші волон-
тери-медики матимуть можливість
отримати премію в номінації «За ак-
тивну волонтерську діяльність».
Також переможцям конкурсу вру-
чатимуть такі відзнаки (грамоти,
подяки): «Кращий студент-науко-
вець ТДМУ», «Кращий студент-
відмінник ТДМУ у навчанні», «Кра-
щий студент-культурно-мистецький
діяч ТДМУ», «За активну грома-
дянську позицію», «Кращий сту-
дент-волонтер ТДМУ», «Кращий
студент-спортсмен ТДМУ».

2015 року під час засідання рек-
торату були відзначені студенти у

вищезгаданих номінаціях. Вони от-
римали премії та подяки. Отже,
відмінні успіхи в навчанні продемон-
струвала Зоряна Вівчар, активну
громадянську позицію проявив Ми-
хайло Денисюк (член організації
«Білі берети»). Щодо Михайла, то
він неодноразово надавав доме-
дичну допомогу бійцям на полі бою,
разом з іншими учасниками ГО
«Білі берети» навчав українських
військових надавати самодопомо-
гу й допомогу іншим колегам.
Тетяна Іваніцька була кращою
цього року в культурно-мистецькій
роботі, зокрема, видала авторську
збірку віршів і неодноразово зорга-
нізовувала мистецькі заходи в
ТДМУ. За вагомі досягнення у спорті
оргкомітет преміював Ірину Турсь-
ку, яка посіла перше місце у всеук-
раїнському чемпіонаті з пауерліфтин-
гу, Яна-Марія Ящишин отримала
винагороду за активну волонтерсь-
ку діяльність. Ця студентка є органі-
затором волонтерського руху в уні-
верситеті та продемонструвала
відмінні лідерські здібності. Премію
імені Івана Горбачевського (кращо-
го науковця) отримав Віктор Міщан-
чук, який цього року здобув диплом
І ступеня у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з на-
прямку «Теоретична медицина».
Для участі у конкурсі 2016 року всім
студентам потрібно на «відмінно» вчи-
тися, бути активними в громадській
та волонтерській діяльності, займати-
ся спортом і цікавитися наукою.

Прес-служба ТДМУ

серцем і душею, бо з нами Бог.
Радіємо, співаємо Господу
осанну й просимо у Нього да-
рувати нам «літа щасливії» та
«славу нашій ненці Україні».
Ходить коляда Україною,

хвалу голосить Божій Дитині.
Заколядуймо. Розвеселімось.
Згадаймо, чиї ми діти, якого
народу. Згадаймо його тра-
диції й звичаї. Хай Новона-
роджений нас оберігає, лас-
ки й радості зсилає!

Хай в році новім,
при святому Різдві,

всі мрії сповняться –
давні й нові.

Як тим пастирям,
хай вам

ангел щоднини
приносить додому

приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса

вітати,
хай вступлять з дарами

й до вашої хати!

ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ

Ректор ТДМУ Михайло КОРДА вручає премію «За активну грома-
дянську позицію» Михайлові ДЕНИСЮКУ

БОГ ПРЕДВІЧНИЙ
НАРОДИВСЯ
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В адміністративному корпусі
нашого ВНЗ відбулося вру-

чення сертифікатів щодо проход-
ження дводенного тренінгу з ос-
нов домедичної допомоги, що
був зорганізований у рамках
проекту «Я можу врятувати жит-
тя». Документи, які засвідчують
освоєння базових навичок, вру-
чили проректор з науково-педа-
гогічної роботи, професор Ар-
кадій Шульгай та завідувач ка-
федри медицини катастроф і
військової медицини, професор
Арсен Гудима.
Нагадаємо, що цей проект
втілює молодіжний осередок
Всеукраїнської ради реанімації
та екстреної медичної допомо-
ги спільно з ТДМУ. До когорти
сертифікованих інструкторів вхо-
дить 16 студентів-медиків. Вишкіл

для усіх бажаючих зорганізову-
ють у навчально-тренінговому
центрі навчально-наукового
інституту медсестринства. Сту-
денти-інструктори медуніверси-
тету спершу читають короткі
лекції, детально ознайомлюють
учасників курсу з основами до-
медичної допомоги й лише після
цього переходять до практичних
занять. Цього разу сертифікати
отримали 18 студентів медунівер-
ситету. Інструкторський склад
ТДМУ з літа був активно зайня-
тий в навчанні нової поліції, чим
зробив вагомий внесок у безпе-
ку життя країни загалом. Навчені
ними поліцейські зможуть прий-
ти на допомогу кожному, хто
потребуватиме допомоги.
Під час офіційного вручення
сертифікатів проректор з науко-

ВРУЧИЛИ СЕРТИФІКАТИ КУРСАНТАМ
З ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

во-педагогічної роботи, професор
Аркадій Шульгай
побажав молоді не
зупинятися на досяг-
нутому, а продовжу-
вати вдосконалюва-
ти навички, здобува-
ти фах медика й
визначатися зі спеці-
алізацією, аби стати
висококваліфікова-
ними та затребува-
ними фахівцями.

«Ідея проекту ви-
никла в групи сту-
дентів-медиків май-
же два роки тому.
Ми об’єдналися та
звернулися до про-

Уже традиційно на кафедрімікробіології, імунології та
вірусології Тернопільського дер-
жавного медичного університе-
ту імені І.Горбачевського відбу-
лася студентська конференція,
присвячена інфекційним хворо-
бам та їх лабораторній діагнос-
тиці. Ініціатором її проведення
стала доцент кафедри Олена
Покришко. Цього року в заході
взяли участь представники ІІІ-IV
курсів факультету іноземних сту-
дентів. Вони повинні були обра-
ти та доповісти про будь-яку
інфекцію, яка широко розпов-

сюджена в їхніх країнах. Учасни-
ки творчо підійшли до виконан-
ня завдання . Ті студенти, які
прийшли послухати доповідачів,
побачили презентації про бак-
теріальні, вірусні та протозойні
захворювання та із зацікавлені-
стю вислухали інформацію.
Учасники конференції заслуха-
ли вісім доповідей, а також взя-
ли участь в обговоренні.
Студенти IV курсу Парт Сабя
Сачі та Тхакер Ніяті Раджу роз-
повіли про госпітальні інфекції,
їх етіологію, розповсюдження,
діагностику та профілактику.

Студентка ІІІ курсу Боакє Гер-
труда обрала тему «Сифіліс».
Про вірусні гепати та їх лабора-
торну діагностику розповіла сту-
дентка ІІІ курсу Ілунга Касакула
Дебора.
Чи не найкращим був виступ
Ону Чіоми Олуебубе про ВІЛ-
інфекцію в Африці та сучасні мето-
ди діагностики та профілактики.
Навіть викладачам цікаво було
послухати виступ Альвахаба Ва-
хаба Махмуда Мустафи. Цей сту-
дент повідомив останні дані про
епідемії холери в Іраці, які тра-
пилися вже у ХХІ столітті, до того
ж остання триває зараз.
Потрібно відзначити виступ
студента Альшахер Атіях Кхаліл
Ятіях. Використовуючи знання,
отримані на кафедрі мікробіо-
логії, він розповів про епідеміч-
ний паротит.
Кханбанде Арбааз Мохаммад
Аріф, студент ІІІ курсу, обрав
тему своєї доповіді «Малярія в
Індії», в якій детально зупинив-
ся на диференціальній діагнос-
тиці малярійних плазмодіїв за-
лежно від видів та циклу розвит-
ку. Переглянуте відео допомогло

Проректор ТДМУ, професор Аркадій ШУЛЬГАЙ вручає
сертифікат студенту Романові ГУКУ

Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини, профе-
сор Арсен ГУДИМА серед студентів, які отримали сертифікати

фесора Арсена Гудими за допо-
могою. Він підтримав нас. 2014
року проводили такі навчання
для цивільного населення, а торік
продовжили проект, але значно
масштабніше . Загалом наші
інструктори навчають нову полі-
цію Львова, Ужгорода, Мукаче-
вого, Хмельницького та Луцька.
Щиро вдячна керівництву нашо-
го університету, зокрема, ректо-
ру Михайлові Корді за підтрим-
ку та всебічне сприяння», – роз-
повіла керівник осередку ,
студентка четвертого курсу ме-
дичного факультету Богдана
Перевізник.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
слухачам осягнути масштаби
розповсюдження малярії в Індії
та проблеми, пов’язані з цим.

Cіед Агсан Алі доповів про
результати власних досліджень
«Порівняльна характеристика

штамів S. aureus, виділених від
хворих та носіїв, та їх чутливість
до антибіотиків», які він провів у
лабораторії мікробіологічних і
паразитологічних досліджень,
що функціонуює при кафедрі.
Оцінювали виступи досвідчені

викладачі, які вже багато років
викладають мікробіологію іно-
земним студентам, зокрема, до-
центи Михайло Творко, Олена
Покришко та старший викладач
Ганна Малярчук.
Усі доповідачі чудово впорали-
ся з поставленими завданнями,
набули досвіду публічних вис-
тупів. Завідувач кафедри, профе-
сор Сергій Климнюк і викладачі

вдячні студентам за їхню ак-
тивність у проведеній пошуковій
роботі та участь у конференції, а
також за любов до мікробіології
та бажають їм подальших успіхів
у навчанні та науковій роботі.

Прес-служба ТДМУ

Упродовж півтора місяця
студенти ТДМУ збирали
пластмасові корки, аби
потім передати їх коорди-
наторам всеукраїнського
проекту. Майбутнім меди-
кам вдалося зібрати 35
кілограмів корків.

Всеукраїнську акцію започат-
кували волонтери, які звертали-
ся до всіх громадян допомогти
заробити кошти на придбання
протезів для бійців, які зазнали
ушкоджень під час бойових дій.
Пункти збору пластику відкрили
по всій Україні. За словами ак-
тивістів, на один протез треба
750 тисяч корків. Навіть для не-
великого міста це досить велика
кількість. Волонтери здаватимуть
зібране на переробку, а отримані
за них гроші використають на
штучні кінцівки. Хоча протези
могли б робити також із самого
пластику, але в Україні таким
поки що не займаються.
Справа в тому, що корки за
своїм складом мають більше пла-
стмаси та їх легше переробляти,
тому переробники охоче беруть
таку вторсировину.

«Студенти та викладачі ще до-
носять корки, хоча акція заверши-
лася. Ми обов’язково все переда-
мо координаторам акції», – роз-
повів студент ТДМУ Роман Зварич.

Прес-служба ТДМУ

ЗІБРАЛИ
35 КІЛОГРАМІВ
ПЛАСТМАСОВИХ
КОРКІВ ДЛЯ
ПРОТЕЗІВ АТОВЦІВ
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ДОБРОЧИННІСТЬ

Акція «Скринька хороб-
рості», яка стартувала в

Тернопільському державному
медичному університеті імені
І.Горбачевського 1 грудня в рам-
ках проекту «Повернемо щасли-
ве дитинство онкохворим
дітям», завершилася у день Свя-
того Миколая яскравим і неймо-
вірно емоційним акордом. Від
ранку маленькі пацієнти гемато-
логічного відділення міської ко-
мунальної дитячої лікарні вигля-
дали у вікна, очікуючи на прихід
студентів і викладачів ТДМУ .
Впродовж останніх двох тижнів
майбутні медики стали справж-
німи помічниками Миколая, ку-
пуючи, збираючи та формуючи
подарунки. Нагадаємо, що ініціа-
тива організації такого заходу
належить асистенту кафедри ор-
топедичної стоматології Тетяні
Дзецюх.
Її щирий заклик допомогти
онкохворим дітям підтримали
молодь і викладачі. Кожен нама-
гався подарувати максимально
корисний подарунок, який до-
поміг би маленьким пацієнтам
якнайшвидше одужати, легше
перенести больові відчуття після
хіміотерапії. У всіх корпусах і гур-
тожитках ТДМУ були розташо-
вані «Скриньки хоробрості», в
які кожен бажаючий міг поклас-
ти розмальовку, пазли, книжку,
пластмасові іграшки і т.д.
Надзвичайно активно відгук-
нулися іноземні студенти, які зор-
ганізовано й ретельно вибира-
ли подарунки для малечі. Це ще
раз довело, що немає чужої біди,
що спільними зусиллями можна
досягти набагато більше. Крім

того, це один з перших потуж-
них проектів, у рамках якого
українські студенти здружилися
з іноземними. «Більше дізналися
один про одного, почали розу-
міти специфіку різних культур. А
у вечір пакування подарунків
навіть встигли зіграти дві партії
шахів. Це просто чудово, коли
можна ось так пліч-о-пліч пра-
цювати разом. Ми різні, але ми
вміємо знаходити спільну мову»,
– зазначила одна з волонтерок
проекту Ліля Гарасимчук.
Це підтвердила й заступник
декана факультету іноземних
студентів Олена Покришко, яка
наголосила, що іноземці відчува-
ли неабияке емоційне піднесен-
ня від того, що їх залучили до
спільноти добротворців, що вони
можуть спільно працювати з ук-
раїнцями. «Вдячна Тетяні Ігорівні
за те, що вона стала серцем ко-
манди, яка об’єдналася навколо
неї. З Божою поміччю розпоча-

Щороку на свято Миколая
діти чекають пода-

рунків, тому 19 грудня – надзви-
чайний день для малечі. Але з
особливим нетерпінням чекають
його діти-сироти.
Студенти-медики завітали до
дитячого будинку «Малятко» з
виставою про Святого Миколая
та солодощами. Участь у бла-
годійній виставі взяли студенти
медфакультету Катерина Бігуняк,
Володимир Лагіш, Юрій Вітковсь-
кий, Мар’яна Варварук, Вікторія
Чорномаз, Сергій Макаров, Ка-
терина Воробець, Оксана Болюх,
Святослав Цебрик і студентка
фармфакультету Марія Галій.

«СКРИНЬКА ХОРОБРОСТІ» ПОДАРУВАЛА
РАДІСТЬ І НАДІЮ ОНКОХВОРИМ ДІТЯМ

та робота буде успішно продов-
жуватися. Наші студенти ще раз
довели, що не є байдужими до
чужої біди. Подарована ними
сьогодні радість від здійснення
бажань, спілкування та сотні
повітряних кульок, що злеті-
ли в небо, допоможуть їм по-
долати важку недугу», – до-
дала пані Олена.
Повертаючись до фінально-
го акорду акції, потрібно ска-
зати, що викладачі й студенти
не менше хвилювалися за ма-
леньких пацієнтів, адже по-
трібно було налаштуватися на
позитив, підібрати найтепліші
слова та подарувати якнай-
більше любові та добра. Три-
надцять найсміливіших відва-
жилися вручити подарунки. А
майже 100 студентів разом з
викладачами у внутрішньому
дворі лікарні влаштували ве-
селий флешмоб. Вони вишику-
валися з різнокольоровими куль-
ками, дарували малечі повітряні
поцілунки й під енергійну музи-
ку пританцьовували. До цього
дійства долучився і головний
лікар медичного закладу Роман
Книш. Він наголосив, що подібні
позитивні емоції дуже важливі
для пацієнтів гематологічного
відділення .  Це допомагає їм
швидше одужати, дає відчуття
підтримки, адже багато хто з них
перебуває на лікарняному ліжку
впродовж року, а то й більше.
У кожного зі студентів був свій
підопічний. Юнаки та дівчата
тихо заходили в палату, вруча-
ли подарунок, прив’язували до
бильця ліжка повітряну кульку зі
смайликом, обіймали дитину й

бажали найкращого. Дехто не
міг повірити, що отримав очіку-
вану гітару чи енциклопедію .
Малеча ж відразу бралася скла-
дати кубики та пазли. Одна з мам
з цього приводу зауважила, що
нарешті  її  дитина  матиме
змістовне дозвілля. А дівчина-
підліток так зраділа студентам
ТДМУ, що довго не відпускала
їх зі своєї палати. Виявляється,
вона також мріє бути медиком.
Незважаючи ні на що, дівчина
ретельно готується до ЗНО й
вірить, що її мрія збудеться.
Окрім персональних пода-
рунків, представники ТДМУ пе-
редали кілька скриньок з розма-
льовками та іншими іграшками.
Відтак усі пацієнти раділи, як
сотні кольорових кульок злетіли
у небо. Хтось в цей час загаду-
вав бажання, хтось знімав весь
процес на телефон, а хтось із

захопленням споглядав дійство.
Байдужих цього дня не було.
Довго не могли розпрощатися
студенти-медики й пац ієнти
відділення.
Згодом організатори та учас-
ники акції ще довго ділилися
враженнями, обговорювали на-
ступні проекти та дали собі на-
станову не розслаблятися, адже
цього дня позитивні емоції от-
римали й самі студенти.
Тетяна Дзецюх підсумувала:
– Висловлюю щиру подяку
ректору ТДМУ, професору Ми-
хайлу Корді за сприяння у про-
веденні акції «Скринька хороб-
рості», а також директорові Цен-
тру виховної роботи та
культурного розвитку, доценту
Ользі Яремчук і керівнику волон-

терської групи, доценту Іванні
Керничній, заступнику декана фа-
культету іноземних студентів, до-
центу Олені Покришко, декану
стоматологічного факультету ,
доценту Світлані Бойцанюк, зас-
тупникам декана стоматологічно-
го факультету, доценту Світлані
Росоловській та Оксані Лебідь.
За підтримку й допомогу вдяч-
на колективам кафедри медици-
ни катастроф і військової меди-
цини під керівництвом професо-
ра Арсена Гудими,  кафедри
ортопедичної стоматології, зокре-
ма, доцентові Петрові Гасюку, ка-
федри дитячої стоматології, тера-
певтичної стоматології, хірургічної
стоматології, патологічної фізіо-
логії, колективу кафедри стома-
тології ННІ післядипломної освіти.
Неймовірно вражена чуйністю
та самовідданістю студентів-во-
лонтерів, зокрема, це стосується
Лілії Гарасимчук, Наргіз Джава-
дової, Романії Клос, Володими-
ра Гуцула, Ірини Лисої, Юрія
Вітковського, Петра Ваховсько-
го, Богдана Вербенця, Нур Ал-
ганімей, Ясіра Альджумалі, Сари
Аль-Руфае, Дональда Одіона,

Джулієт Кусі-Боатенг,
Абдулхаміда Гхасак
Мазін Абдулхамід.
Дякую усім викла-
дачам і студентам
університету, які до-
помагали поповнити
«Скриньку хороб-
рості» в усіх корпу-
сах та гуртожитках
університету, й най-
меншим нашим во-
лонтерам школярам
Олесі Гасюк і Катрусі
Дзецюх.
Особливу подяку
висловлюю головно-
му лікарю дитячої
міської лікарні Рома-
нові Книшу, праців-

никам відділення гематології під
керівництвом Людмили Рудько,
небайдужим тернополянам Ар-
туру Саїк і пані Оксані, представ-
никам української діаспори в
Італії. Ми всі працювали однією
командою. Це дало можливість
нам подарувати багато позитив-
них емоцій дітям.
Це лише початок довготрива-
лого й цікавого проекту, який
дасть майбутнім медикам розу-
міння того, наскільки важливою
є їхня професія, що в кожному
пацієнті треба бачити людину,
що разом завжди легше долати
певні труднощі та робити пози-
тивні зміни.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

– Це була незабутня подія в
моїй волонтерської діяльності, до
якої ми з друзями готувалися заз-
далегідь. На репетиціях панувала
весела та дружна атмосфера.
Хочу подякувати члену студен-
тської ради Катерині Бігуняк, яка
зуміла зорганізувати цей добро-
чинний проект. Дуже радий, що
вдалося подарувати кожній ди-
тині радість і допомогти їй по-
вірити в диво – Святого Мико-
лая, – розповів Володимир Лагіш.

– Дітки також підготувалися
до візиту помічників Святого
Миколая з ТДМУ. Кожен вивчив
віршик, щоб прочитати його
Святому Миколаю, й отримав

солодкий подарунок – додає
Оксана Болюх. – Щиро дякуємо
небайдужим студентам і викла-
дачам ТДМУ за допомогу у
втіленні благодійного проекту.

«Солодким спонсором» свята
стала «Майстерня карамелі», що
працює у Тернополі. Смачні й
оригінальні вироби її кондитерів
дуже потішили діток.
Вітаємо всіх студентів і праців-
ників ТДМУ з Різдвяними святами.
Бажаємо здійснення найпотаєм-
ніших мрій і бажань, щоб добра
у вчинках, серці та в житті стало
більше та всі були щасливими.

ІЗ СОЛОДОЩАМИ ТА ВИСТАВОЮ ЗАВІТАЛИ ДО «МАЛЯТКА»

Катерина БІГУНЯК,
студентка медфакультету
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На Тернопіллі відбулисяодразу дві знакові події для
фахівців-дерматовенерологів:
міжрегіональна науково-практич-
на конференція «Менеджмент
надання спеціалізованої медичної
допомоги при інфекціях, які пе-
редаються статевим шляхом» і
майстер-клас для лікарів-лабо-
рантів з питання якості лаборатор-
них досліджень. Подібні зібрання
зорганізовують на Тернопіллі не
вперше, але цього разу їх виріз-
няла участь відомих у світі дерма-
товенерологічної науки вчених зі
Швеції – Маріуса Домейки, про-
фесора, керівника Східноєвро-
пейської спілки сексуального та
репродуктивного здоров’я і прав,
та Магнуса Унемо, професора,
директора відділення лаборатор-
ної медицини та клінічної мікро-
біології університетської лікарні
міста Оребро.
Понад 200 учасників-науковців
та фахівців практичної медицини
з Києва, Харкова, Дніпропетровсь-
ка, Рівного, Ужгорода, Вінниці, Тер-
нополя та інших міст зібрала нау-
ково-практична конференція «Ме-
неджмент надання спеціалізованої
медичної допомоги при інфекці-
ях, які передаються статевим шля-
хом», що відбулася у ТДМУ. У цьому
заході взяли участь заслужений
лікар України, головний дермато-
венеролог МОЗ України, прези-

дент Української асоціації лікарів-
дерматовенерологів і косметологів
Віктор Степаненко, директор
Інституту дерматології та венеро-
логії Яніна Кутасевич, ректор Тер-
нопільського державного медич-
ного університету імені І.Горба-
чевського, професор Михайло
Корда, головний лікар Терно-
пільського обласного клінічного
шкірно-венерологічного диспансе-
ру, головний дерматовенеролог
департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації, доцент
Олександр Хара.
Відкрив конференцію ректор
ТДМУ, професор Михайло Кор-
да. У вітальному слові він наголо-
сив на особливій важливості пи-
тань, які винесли на обговорення
модератори форуму: «В Україні
щорічно реєструють 400 тисяч
нових випадків захворювань, які
передаються статевим шляхом. На
жаль, в нашій країні не налагод-

жена на належному рівні лабора-
торна служба, яка б належно діаг-
ностувала той чи інший штам
мікроорганізмів, що викликають
певні інфекції. Потрібно докласти
всіх зусиль, аби стандартизувати
лабораторні дослідження в Україні.
Ми домовилися про тісну науко-
ву співпрацю з колегами зі Швеції,
тому сподіваюся, що невдовзі з’яв-
ляться публікації наших науковців
у міжнародних спеціалізованих
виданнях, а також буде викона-
но низку дисертаційних дослід-
жень. Для становлення лабора-
торії в Тернополі потрібне певне
обладнання, зокрема, це стосуєть-
ся методу полімеразної ланцюго-
вої реакції в реальному часі. Таке
обладнання є в нашому універ-
ситеті й ми можемо надати мож-
ливість користуватися ним, аби з
високою точністю діагностувати
захворювання». Ректор ТДМУ по-
бажав успіхів і плідної роботи учас-
никам конференції.
Президент Української асоціації
лікарів-дерматовенерологів і кос-
метологів Віктор Степаненко пе-
редав вітання учасникам форуму
від Міністерства охорони здоро-
в’я. Він наголосив на важливості
збереження дерматовенерологіч-
ної служби в Україні та не-
обхідність розвитку лабораторної
діагностики . У своїй доповіді
Віктор Степаненко детально про-
аналізував завдання дерматовене-
рологічної служби в контексті
стандартизації спеціалізованої ме-
дичної допомоги.
Керівник Східноєвропейської
спілки сексуального та репродук-
тивного здоров’я і прав, консуль-
тант та проектний менеджер де-

партаменту контролю та проф-
ілактики захворювань суспільства,
професор Маріус Домейка роз-
повів про діяльність цієї спілки у
поширенні європейських стан-
дартів лікування ІПСШ. Зокрема,
повідомив, що ідея створення
Східноєвропейської спілки сексу-
ального і репродуктивного здо-
ров’я та прав зародилася 2004
року за ініціативи групи спеці-
алістів-науковців. Мета діяльності
цієї структури – сприяти покра-
щенню стану репродуктивного
здоров’я в країнах учасницях
співдружності через оптимізацію та
ґарантування якості діагностики й
управління репродуктивно значи-
мими інфекціями. Для досягнен-
ня цієї мети організація постійно
реєструє розвиток у сфері діагно-
стики та менеджменту в країнах-
учасницях; проводить валідацію
якості тест-систем, які використо-
вують для діагностики ІПСШ; ство-
рює лабораторні стандарти діаг-
ностики ІПСШ шляхом розробок
визнаних у світі та адаптованих до
кожної країни легалізованих про-
токолів. Україна активно приєдна-
лася до участі у проектах спілки
2013-2015 року. Завдяки активній
роботі працівників Тернопільсько-
го обласного шкірно-венерологі-
чного диспансеру та його керів-
ника Олександра Хари було опти-
мізовано культуральну діагностику
гонококової інфекції. Вперше в
Україні виділено 52 чисті культу-
ри N. gonorrhoeae, які передали
до Шведської національної рефе-
рент-лабораторії патогенних ней-
серій для подальшого визначен-
ня антибіотикорезистентності й
поглиблених молекулярно-гене-
тичних досліджень. Усі виділені
мікроорганізми стовідсотково
підтверджені, медичний заклад
отримав підтверджуючий лист
про зовнішній міжнародний кон-
троль якості. Впродовж двох років
у лабораторії шкірвендиспансеру
розроблені 25 стандартних опе-
раційних процедур для усіх лабо-
раторних методик діагностики
ІПСШ, розпочата робота над
підготовкою лабораторної доку-
ментації відповідно до міжнарод-
ного стандарту ISO 15189 «Медичні
лабораторії: вимоги до якості та
компетентності», перекладено з
англійської на українську мову
міжнародних керівництв з менед-
жменту сифілісу, гонореї, сифілі-
су, герпетичної інфекції, інфекції,
викликаної M. genitalium для їх по-

дальшої адаптації та впровад-
ження в Україні.
Актуальну доповідь, особливо
у нинішні часи трагічних для Ук-
раїни подій, представила учасни-
кам форуму директор Інституту
дерматології та венерології
НАМН України, професор Яніна
Кутасевич. Йшлося про органі-
заційні заходи щодо запобігання
дерматовенерологічних захворю-
вань в умовах надзвичайних си-
туацій. Доповідач наголосила, зок-
рема, на заходах щодо запобіган-
ня розповсюдження заразних
шкірних захворювань та інфекцій,
що передаються статевим шля-
хом, підвищенні якості специфіч-
ної діагностики та ефективності у
застосуванні синдромного підхо-
ду до лікування ЗПСШ.
З великим зацікавленням сприй-
няла аудиторія доповідь гостя кон-
ференції, професора Магнуса Уне-
мо, який розповів про функції ре-
ференс-лабораторії, потреби у
міжнародних доказово-обгрунто-
ваних стандартах для лаборатор-
ної діагностики інфекцій, які пере-
даються статевим шляхом. Лабо-
раторія, яку очолює професор
Магнус Унемо, заснована 1965 року.
Вона виконує функції референс-
лабораторії для Швеції з діагнос-
тики гонореї, сифілісу та Т-клітин-
них лімфотропних вірусів людини
(HTLV), співпрацює з Європейсь-

кою референс-лабораторією ІПСШ
CDC у Лондоні (Великобританія)
та є референс-лабораторією для
Східноєвропейської спілки сексу-
ального і репродуктивного здоро-
в’я та прав. Референс-статус узгод-
жений з Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ), Євро-
пейським центром контролю та
профілактики захворювань
(ECDC), урядом Швеції. Лаборато-
рія виконує референс-функції на
національному та міжнародному
рівні, проводить епідеміологічні й
клінічні дослідження, передові
міжнародні лабораторні дослі-
дження. Професор Магнус Унемо
в своєму виступі наголосив на особ-
ливій актуальності питання необ-
хідності керівництв з ІПСШ, засно-
ваних на доказовій медицині. Впро-
вадження міжнародних керівництв
є природнім для оптимізації, стан-
дартизації та забезпечення якості.

Чимало цікавих доповідей
підготували й організатори фору-
му. Доповідь головного лікаря
Тернопільського обласного
клінічного шкірно-венерологічно-
го диспансеру Олександра Хари
«Сучасні підходи до надання
спеціалізованої допомоги хворим
на гонококову інфекцію» викли-
кала не лише жваве зацікавлен-
ня, а й багато думок для роздумів,
вияскравивши проблемні питан-
ня вітчизняної венерології. Зокре-

ма те, що діагностика гонококо-
вої інфекції в Україні недостатньо
ефективна й немає відповідного
економічного обґрунтування, є
місце для невиправданого дубля-
жу бактеріологічного та бактері-
оскопічного методів діагностики,
використовують неінформативні
поживні середовища, що спричи-
няє невиправдані витрати коштів.
Схеми лікування гонококової
інфекції в Україні потребують сут-
тєвого перегляду та приведення,
відповідно до міжнародних стан-
дартів і протоколів. Відтак успіш-
на протидія поширенню гоноко-
кової інфекції може бути здійсне-
на винятково шляхом мульти-
дисциплінарного підходу, наголо-
сив доповідач.
Цікаву для обговорення тему
запропонувала присутнім заслуже-
ний лікар України, завідуюча дис-
пансерним відділенням Терно-
пільського шкірвендиспансеру Ок-
сана Глушок щодо надання
спеціалізованої медичної допомо-
ги хворим на сифіліс. Доповідач
зазначила, що на часі – розробка
та перегляд національних керів-
них документів щодо менеджмен-
ту сифілісу, які мають відобража-
ти найкращу міжнародну практи-
ку. Впродовж теми виступила
професор Дніпропетровської ме-
дичної академії Тетяна Святенко,
актуалізувавши питання менедж-
менту медичної допомоги хворим
на бактеріальний вагіноз, трихо-
моназ і мікоплазмоз. Темі мікоп-
лазмозу, зокрема, її епідеміологі-
чним аспектам і підходам до ан-
тибактеріальної діагностики були
присвячені й виступи професора
Гліба Бондаренка з Харкова та
доцента Ужгородського медуні-
верситету Івана Миронюка.
Загалом під час форму заслуха-
ли ще 10 доповідей на актуальні
теми у галузі дерматовенерології.
Також відбулися дискусії, а учас-
ники конференції отримали сер-
тифікати.

ПРОБЛЕМИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР

Михайло КОРДА, ректор
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Одним з головних питань,
яке ґрунтовно обговорюва-
ли на Всеукраїнській нау-
ково-практичній конфе-
ренції з міжнародною уча-
стю «Сімейна медицина –
фундамент охорони здоро-
в’я України», яка відбулась
у м. Києві в Національній
медичній академії після-
дипломної освіти імені П.
Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л.
Шупика) згідно з реєстром
з’їздів, конгресів, симпозі-
умів, науково-практичних
конференцій на 2015 р. за
підтримки Міністерства
охорони здоров’я та ГО
«УАСМ», було питання
формування та реального
впровадження лікарського
самоврядування взагалі і в
галузі первинної медичної
допомоги зокрема.

Надзвичайно актуальним і
програмним став виступ члена
правління УАСМ Костянтина На-
дутого «Асоціація сімейної ме-
дицини і лікарське самовряду-
вання: розподіл повноважень і
взаємодоповнення». Доповідач,
зокрема, акцентував увагу на
засадах Мадридської декларації
про професійну автономію та са-
моврядування лікарів. У цьому
документі констатовано, що, ус-
відомлюючи необхідність вста-
новлення лікарської професійної
автономії у всьому світі й ство-
рення відповідних механізмів са-
моврядування, враховуючи по-
в’язані з цим проблеми та вик-
лики з боку суспільства, Всесвітня
медична асоціація (ВМА) прий-
має таку декларацію:

1. Головна мета професійної
автономії – забезпечення свобо-
ди професійних рішень лікаря
при наданні медичної допомо-
ги відповідно до «Декларації про
незалежність і професійної сво-
боді лікаря», прийнятої ВМА в
жовтні 1986 р.

2. ВМА та її члени – націо-
нальні медичні асоціації – знову
підтверджують значення про-
фесійної автономії як неодмін-
ної умови надання високоякіс-
ної медичної допомоги. Отже,
професійна незалежність лікаря
необхідна пацієнтам, а тому
гідна охорони та захисту. ВМА й
національні медичні асоціації
підтверджують прихильність
принципу професійної лікарсь-
кої автономії як одному з важ-
ливих засад медичної етики.

3. З права на професійну ав-
тономію випливає  відпові-
дальність медичних працівників
за забезпечення самоврядуван-
ня. Водночас з будь-якою систе-
мою медичного управління, яка
є у цій державі, самі медики по-
винні регулювати професійні
відносини й діяльність певних
лікарів.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ПЕРВИННІЙ МЕДИЦИНІ – ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

4. ВМА звертається до своїх
членів – національних медич-
них асоціацій із закликом ство-
рювати та підтримувати струк-
тури лікарського самовряду-
вання в своїх країнах й активно
брати участь в їх роботі. Ефек-
тивне самоврядування – запо-
рука професійної незалежності
в питаннях надання медичної
допомоги.

5. Якість медичної допомоги
та компетенція лікаря, що її
надає, завжди повинні бути в
центрі уваги будь-якої струк-
тури самоврядування . Лікарі
володіють достатніми знаннями
для прийняття рішень, здатних
послужити на благо пацієнтам,
забезпечуючи якісне надання
медичної допомоги компетен-
тними лікарями . Система лі-
карського самоврядування по-
винна бути відкрита для впро-
вадження досягнень медичної
науки й найбільш безпечних та
ефективних методів лікування.
Експериментальні дослідження
повинні відповідати вимогам
безпеки, сформульованим у

Гельсінкській декларації ВМА та
відповідати положенням націо-
нального законодавства. Нау-
кові теорії, які дискредитували
себе, не підлягають перевірці на
людях.

6. Структури лікарського само-
врядування зобов’язані розумно
ставитися до цін на медичні по-
слуги. Висока якість медичної
допомоги виправдана лише тоді,
коли вона доступна всім. Лише
кваліфікація лікаря дозволяє дати
оцінки, необхідні для вирішення
питань цін. Тому національні ме-
дичні асоціації зобов’язані вклю-
чити процедури визначення цін
на медичні послуги в сферу своєї
діяльності. Знижувати вартість

медичних послуг слід за рахунок
вдосконалення методів надання
медичної допомоги, підвищен-
ня доступності госпітальної та
хірургічної допомоги, адекват-
ного використання технологій.
Зниження цін на медичні послу-
ги не повинно призводити до
обмеження обсягу медичної
допомоги. Не можна допускати
й надмірного використання ме-
дичних ресурсів задля збільшен-
ня вартості медичної допомоги:
в цьому випадку вона також ста-
не недоступною для багатьох,
що її потребують.

7. Поведінка лікаря та його
професійні дії повинні підкоря-
тися етичним нормам і положен-
ням кодексу професійної етики,
що діє в тій чи іншій країні. Для
блага пацієнтів національні ме-
дичні асоціації повинні домага-
тися дотримання етичних норм
кожним лікарем. Слід адекватно
реагувати на порушення етич-
них норм, винні в подібних по-
рушеннях мають нести дисцип-
лінарні покарання з можливістю
подальшої реабілітації. Винесен-

ня таких покарань належить до
виняткової компетенції націо-
нальних медичних асоціацій.

8. Існує, зрозуміло, безліч
інших аспектів діяльності лікарсь-
кого самоврядування, які стосу-
ються компетенції національної
медичної асоціації. Національні
медичні асоціації повинні допо-
магати одна одній у розв’язанні
проблем, що виникли. ВМА за-
охочуватиме практику обміну
інформацією та досвідом між
національними медичними асо-
ціаціями з метою вдосконален-
ня самоуправління та зобов’я-
зується надавати їм у цьому
всіляке сприяння.

9. ВМА й національні медичні

асоціації повинні довести до
відома населення інформацію
про існування ефективної та
відповідальної структури само-
врядування лікарів у кожній
країні. Люди мають розуміти, що
вони можуть цілковито поклас-
тися на систему лікарського са-
моврядування в чесній та об-
’єктивній оцінці всіх аспектів ме-
дичної допомоги.

10. Взяття національними ме-
дичними асоціаціями на себе
перерахованих функцій забезпе-
чить кожному лікарю право на
здійснення незалежного лікуван-
ня будь-якого пацієнта без сто-
роннього втручання. Відпові-
дальна та високопрофесійна по-
ведінка кожного л ікаря ,
забезпечувана національною ме-
дичною асоціацією, ефективна й
дієва система самоврядування
повинні ґарантувати захворіло-
му кваліфіковану допомогу ком-
петентних лікарів.
Добрим прикладом діяльності
лікарської самоврядної органі-
зації може стати для нас лікарсь-
ка палата Німеччини, секторами

діяльності якої є такі: 1) політика
та стратегія в галузі охорони здо-
ров’я; 2) медична освіта та після-
дипломне удосконалення; 3) ме-
дична наука; 4) професійна
лікарська діяльність; 5) контроль
і забезпечення якості медичної
допомоги; 6) зв’язки з громадсь-
кістю; 7) професійна дисципліна
– при земельних лікарських па-
латах; 8) розвиток громадської
охорони здоров’я; 9) підтримка
і зміцнення здоров’я та профілак-
тика; 10) забезпечення зарплатні
лікарів.
Критичний погляд на себе?
Наскільки це поширено у нас: 1)
відсутність будь-якої активності
за своєю ініціативою й негатив-

 Варіанти організації лікарського 
самоврядування 
в Україні

Українська медична 
асоціація 

(лікарське товариство)

Кожен лікар входить 
незалежно від 

спеціальності входять до 
самоврядної організації як 

окрема одиниця. 
Пропорційний принцип 
формування керівних 

органів 

Палата  
лікарів первинної ланки 

(лікарів ЗП-СЛ) 

Органи управління
Спільні 

організаційно-
технічні структури 

Палата 
лікарів 
спеціалістів

Палата 
стоматологів

• Унітарний 

• Федеративний

Українська медична асоціація 
(лікарське товариство)

Організація складається з декількох (3-х) 
лікарських палат. Квотний принцип 
формування керівних органів 

Лілія БАБІНЕЦЬ,
професор, завідувач
кафедри первинної

медико-санітарної допомоги
та загальної

практики-сімейної
медицини ТДМУ, член
правління Української

асоціації сімейної медицини

не ставлення до активності
інших; 2) низька відповідальність
і прагнення ухилитися від будь-
якої справи, що вимагає особи-
стої відповідальності; 3) праг-
нення постійно мінімізувати свої
трудові зусилля, нездатність пра-
цювати без постійного контро-
лю за собою; 4) середній рівень
кваліфікації, відсутність бажання
підвищувати кваліфікацію; 5) пе-
ревагу зрівняльної системи оп-
лати праці: «аби інші не отриму-
вали більше»; 6) пошук будь-
яких форм і способів
підкреслення своєї лояльності
керівникові в обмін на особливі
блага та переваги («Соціально-
психологічний портрет люмпе-
нізованого працівника», досл. І.В.
Андреєва).
Також Костянтин Надутий
довів громадськості інформацію
щодо проекту Закону України
«Про лікарське самоврядування»
(Одеса, вересень 2015 року).
Було прийнято Протокол про
наміри – спільна ініціатива дея-
ких лікарських асоціацій щодо
об’єднання зусиль з впровад-
ження самоврядування медич-
них професій в Україні та ство-
рення Національної лікарської
ради, а також повідомлено про
підтримку цієї ініціативи Все-
світньою медичною асамблеєю;
наміри медичних асоціацій
Польщі, Німеччини, Австрії спри-
яти впровадженню лікарського
самоврядування в Україні. Також
було представлено варіанти роз-
витку лікарського самоврядуван-
ня в Україні та місце у ній Украї-
нської асоціації сімейної меди-
цини.
Українська асоціація сімейної
медицини повинна стати не про-
сто пересічним членом Націо-
нальної лікарської ради, але й
відігравати у ній роль активного
ініціатора реального самовряду-
вання, носія інформації щодо
пріоритетності лікаря первинної
ланки (лікаря загальної практи-
ки-сімейного лікаря) у системі
охорони здоров’я України вза-
галі, а отже, і в системі загально-
українського лікарського само-
врядування.
З надією та оптимізмом пра-
цюватимемо, активно сприяти-
мемо впровадженню дієвої си-
стеми лікарського самовряду-
вання в Україні взагалі й на
«первинці» зокрема. Саме це
визначатиме майбутнє українсь-
кої системи охорони здоров’я:
чи буде вона відображати інте-
реси медичної спільноти й
пацієнтів, чи надалі обслугову-
ватиме корпоративні інтереси
функціонерів від медицини.
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Михайло Думнич – сту-
дент 3 курсу медичного фа-
культету, член студентської
ради, староста групи. І пе-
реможець регіонального
етапу конкурсу «Кращий
студент Тернополя-2015»,
який недавно відбувся.
Учасниками цього змаган-
ня стали найбільш активні
та харизматичні студенти,
представники чотирьох тер-
нопільських вишів, які зма-
галися в кількох номінаці-
ях. У підсумку Михайло от-
римав найвищу оцінку та
журі віддало йому пальму
першості в номінації «Кра-
щий студент – комплексна
характеристика». Тепер
Михайло представлятиме
Тернопільщину на Всеук-
раїнському етапі конкурсу.

Зустрівшись з переможцем,
попросила його розповісти про
себе докладніше.

– Здобувати вищу медич-
ну освіту в ТДМУ ви приїха-
ли із …

– … Закарпаття. Батьки меш-
кають в селі Добрянське Тячівсь-
кого району. Мама – вчитель
молодших класів, у тата – робі-
тнича професія. Медиків ні серед
близьких, ні серед далеких ро-
дичів не було. Я і моя двоюрідна
сестра Мар’яна перші в родині
обрали медичні спеціальності.
Мар’яна – випускниця медич-
ного коледжу, нині працює мед-
сестрою в поліклініці на Закар-
патті. А я після школи, яку закін-
чив з золотою медаллю, вступив
до ТДМУ. Хоча вибір зробив не
одразу. Вагався. Бо моїм захоп-
ленням був спів. Почав співати з
1 класу. Тоді мама на великому
аркуші написала слова пісні, яку
я вивчив і заспівав на святі пер-

шого дзвоника. Мама акомпану-
вала на акордеоні. Це був мій
перший виступ. З того часу й
пішло…

– Хто ще в сім’ї має вокаль-
ний талант?

– Прабабуся в свої 79 років
дуже гарно співає.

– Сцена вабила, але ви об-
рали медицину. Чому?

– Бо зрозумів, що не варто
робити спів своєю професією, що
це радше захоплення. Набагато
цікавіше вивчати, приміром, біо-
логію. Або історію. Вагався, але
коли обрав медицину, пе-
реконався, що вчинив пра-
вильно. Вчитися в ТДМУ
мені подобається. Наш ме-
дуніверситет вважаю найк-
ращим. Усі студенти альма-
матер – як одна згуртова-
на родина. Вболівають одне
за одного, підтримують,
якщо потрібна якась допо-
мога – допомагають.

– Ви навчаєтеся за
спеціальністю..

– … «Здоров’я людини».
Буду фахівцем з фізичної
реабілітації. Зараз це над-
звичайно актуально. До речі,
ТДМУ – єдиний медичний
університет в Україні, що за-
початкував програму отри-
мання двох дипломів – ук-
раїнського та польського – за
спеціальністю «Здоров’я люди-
ни». Під час вступної кампанії
подав документи також до
Івано-Франківського національ-
ного університету, і був рекомен-
дований до зарахування на дер-
жавну форму навчання, але
віддав перевагу ТДМУ, бо тут
готують висококваліфікованих
фахівців-реабілітологів.

– Кажуть, якщо хірурги бо-
рються за життя, то реабілі-
тологи – за його якість. Нині у
них велика потреба. Коли ж
ви зацікавилися реабілітоло-
гією?

– Мабуть, коли захворіла ба-
буся. Їй зробили операцію й ба-
буся повернулася з лікарні до-
дому, але реабілітаційного про-
цесу як такого не було. В дідуся
серцево-судинне захворювання,
час від часу йому доводиться
лежати в шпиталі. Підлікується й
– «до побачення, можете йти
додому». Але ж після хвороби
пацієнт має пройти наступний
етап – реабілітацію. Добре, коли
поруч є людина, яка допоможе,
підкаже що робити. Не раз ба-
чив, як люди в селі після операції

чи травми, відлежавши тиждень
– другий, ідуть на город – са-
пають картоплю, буряки… А
потім знову в лікарню, бо болить.
Реабілітолог допомагає людині
відновитися фізично, морально і
це те, чим я хотів би займатися.

– Ви студент успішний та
активний, учасник багатьох
цікавих проектів. Розкажіть
про них.

– У нашому університеті діє
«Творчий колектив» – ініціатор
різноманітних культурно-мис-
тецьких заходів. Це мене заціка-
вило, вирішив і собі взяти участь.
Одногрупники Христина та Ро-

Іноземні студенти ТДМУ ак-тивно долучаються до всіх
проектів, які втілюють у виші, зор-
ганізовують акції та займаються
доброчинною діяльністю. Задля
досягнення ефективності в ро-
боті вони створили Тернопільську
філію Європейської асоціації сту-
дентів-медиків (EMSA Ternopil) та
Medicare and Social Welfare

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ ВТІЛЮЮТЬ
БЛАГОДІЙНІ ПРОЕКТИ

Initiative (MEDCASOWI). Ці дві
громадські організації активно
співпрацюють зі Студентським
науковим товариством ТДМУ.
Потрібно зазначити, що май-
бутні медики з інших країн уп-
родовж тривалого часу займа-
ються волонтерською діяльністю.
Наприклад, щоп’ятниці в «Карі-
тасі» вони вимірюють артеріаль-

ний тиск і рівень глюкози в
крові всім бажаючим. Літні
люди, які в цей час прихо-
дять на безкоштовні обіди,
із задоволенням обстежу-
ються  та  висловлюють
вдячність майбутнім меди-
кам.
Також вони приділяють увагу
підопічним Петриківського об-
ласного комунального геріат-
ричного будинку-інтернату, за-
лучаючи до цього і українських
студентів.
Про свою діяльність іноземні
студенти ТДМУ вирішили розпо-
вісти міській владі. Троє представ-
ників від імені спільноти сту-
дентів-іноземців, зокрема Оджі-
му Джефтах, Сулейман Стефен,
Оджіджіх Ама Лорейне зустріли-
ся із заступником міського голо-
ви Леонідом Бицюрою та на-
чальником відділу охорони здо-

ров’я і медичного забезпечення
Ростиславом Левчуком . Вони
презентували результати своєї
роботи. Представники міської
влади рекомендували гостям
зорганізовувати інтернаціональні
проекти, залучаючи до них ук-
раїнських студентів.
Нещодавно ж вони також об-
говорили з ректором ТДМУ, про-
фесором Михайлом Кордою
плани на майбутнє та можливості
тіснішої співпраці. Під час зустрічі
представники MEDCASOWI де-
тально розповіли про свою
діяльність в Україні та Нігерії.

МИХАЙЛО ДУМНИЧ: «ФАХОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОПОМАГАЄ
ЛЮДИНІ ВІДНОВИТИСЯ ФІЗИЧНО ТА МОРАЛЬНО»

ман – теж студенти діяльні, ак-
тивні, моє рішення підтримали.
Пройшов конкурсний відбір,
мене прийняли до творчого ко-
лективу, я став співорганізатором
деяких проектів. Приміром, Все-
українського доброчинного
арт-проекту «Фото патріота»,
який стартував у Тернополі, кон-
курсу «СтудМіст ТДМУ-2015»,
був учасником Дня вуличної
музики, що відбувався в Терно-
полі позаторік і торік, а також
хакатону – своєрідного марафо-
ну, що збирає команди для роз-

в’язання проблем за допомогою
ІТ-технологій. Зорганізовуємо
концерти, інші цікаві заходи .
«Творчий колектив» об’єднує
співаків, танцюристів, хористів,
художників, волонтерів, словом,
талановиту та креативну студен-
тську молодь, яка прагне зроби-
ти дозвілля цікавим і змістовним.
Мене обрали заступником Бог-
дана Куліковського – керівника
колективу. Я також увійшов до
складу студентської ради, де
відповідаю за культурно-масовий
сектор.

– Який він, звичайний день
студента Думнича?

– З 9 до 3 години я на занят-
тях. Відтак кваплюся на засідан-
ня студради чи творчого колек-
тиву або готуємося до концер-
ту. А ні – то просто збираємося
в адміністративному корпусі, щоб
обговорити якісь питання, по-
спілкуватися, поспівати. Увечері
повертаюся і – за навчання .
Потім сон. І наступний день – у
такому ж ритмі. Шкода лише, що
додому їздити не встигаю. До-
рога неблизька – 380 км, їхати
треба 7-8 годин, а якщо з пере-
садками – то й довше. Тож че-
каю зимових канікул, щоб, на-
решті побачитися з рідними.

– Ви один у батьків?
– Ні, маю брата. Іван старший
від мене на п’ять років. Закінчив
Львівський політехнічний, одру-
жений, має донечку.

– Розкажіть про власні пла-
ни…

– Планів багато. Під керівниц-
твом доцента кафедри здоров’я
людини, фізичного виховання та
фізичної реабілітації Наталі Оле-
гівни Давибіди писатиму науко-
ву роботу на тему «Протрузії
міжхребцевих дисків». Допомага-
тиму громадській організації «Хо-
робре серце», яка об’єднує лю-
дей з інвалідністю. Підтримка для
них дуже важлива, як майбутній
фахівець з фізичної реабілітації я
це знаю. І, звичайно, будуть цікаві
культурні та творчі заходи в уні-
верситеті. Добре, що керівницт-
во ТДМУ всіляко сприяє в орга-
нізації студентського дозвілля.

– Яким був для вас 2015 рік?
– Плідним, позитивним. Мені
цікаво вчитися, працювати в сту-
дентській раді, брати участь у
доброчинних проектах. Багато
гарних планів маю на 2016-й і
сподіваюся їх втілити.

– Успіху вам, Михайле. Нат-
хнення в навчанні та у твор-
чості.

Лідія ХМІЛЯР

Під час зустрічі в міській раді

Зустріч з ректором ТДМУ, професором Михайлом Кордою
«Щиро вдячний за вашу ро-
боту, адже у такий спосіб ви
презентуєте іноземних студентів
в нашому місті, представляєте
наш університет. Окрім того, ви
є чуйними й милосердними
людьми, які здатні примножува-
ти добро. Обіцяю вам підтримку
та сприяння в подальших про-
ектах. Завжди буду радий обго-
ворити нові акції та надати до-
помогу в їх організації й прове-
денні», – зазначив Михайло
Корда.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА
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2 січня виповнилося 80
років ветеранові ТДМУ, до-
центу Льонгинові Володими-
ровичу ГУТІ.
Вельмишановний Льонгине

Володимировичу!
Сердечно вітаємо Вас з 80-

літтям!
Після закінчення Станіславсько-

го державного медичного інсти-
туту , 22-х років практичної
лікарської роботи, у стінах ТДМУ
імені І.Я.Горбачевського Ви успі-
шно пройшли 27-літній трудовий

Льонгин ВолодимировичГута народився 2 січня
1936 року в селі Шидлівці Гуся-
тинського району Тернопільсь-
кої області в селянській сім‘ї. Після
закінчення середньої школи
1952-1958 рр. навчався в Станіс-
лавському медичному інституті
(тепер – Івано-Франківський на-
ціональний медуніверситет).
1958-1960 рр. молодий спеціаліст
працював акушером-гінекологом
у Гусятинській та Копичинській
районних лікарнях. 1960-1967 рр.
Л.В.Гута – акушер-гінеколог,
1963-1967 рр. – одночасно зас-
тупник головного лікаря Зборівсь-
кої районної лікарні. Як здібного
та перспективного акушера-гіне-
колога Льонгина Володимирови-
ча перевели в Тернопільську цен-
тральну районну лікарню, де він
працював 1967-1975 роках. Висо-
кий професіоналізм, новаторські
методи роботи стали підставою
довірити Л.В.Гуті посаду завідува-
ча гінекологічного відділення, яке
зорганізували в Тернопільській
обласній лікарні, де він працював
1975-1976 рр.
У зв‘язку з переведенням
відділення в Тернопільську міську
лікарню №2 туди перейшов пра-
цювати й Л.В. Гута, очолював аку-
шерсько-гінекологічні відділення

впродовж 1976-1980 рр. Тут
повною мірою розкрився
талант Льонгина Володи-
мировича як клініциста,
шліфувалася його опера-
торська майстерність. 1979
р. він уперше в Західній Ук-
раїні виконав операцію ек-
страперитонеального ке-
сарського розтину.
Невгамовність, праг-
нення осягнути нові ру-
бежі спонукали Л.В.Гуту
зайнятися  науковою
діяльністю. В цьому його
підтримала професор
М.Б. Розуменко, за реко-
мендацією якої 1980 р.
Льонгин Володимирович
як висококваліфікований
акушер-гінеколог-нова-
тор був обраний за кон-
курсом асистентом ка-
федри акушерства та
гінекології факультету післядип-
ломної освіти. Активна наукова
робота вилилася у кандидатсь-
ку дисертацію «Особливості пе-
ребігу вагітності, пологів, після-
пологового періоду та профілак-
тики невиношування вагітності у
працівниць бавовняного вироб-
ництва», яку Л.В.Гута захистив
1985 року. Його лекції й прак-
тичні заняття з лікарями-курсан-

БАГАТОГРАННА,
ПАТРІОТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ

шлях спочатку асистента, а впро-
довж 19 років – доцента кафед-
ри акушерства та гінекології фа-
культету післядипломної освіти і
кафедри акушерства та гінеко-
логії № 1 медичного факультету.
Після переходу на заслужений

відпочинок Ви до минулого року
продовжували  професійну
діяльність у консультативно-ліку-
вальних центрах «Десна» і
«Медівіт», реалізовуючи великий
клінічний досвід як авторитетний
акушер-гінеколог.

Колектив університету глибо-
ко поважає й щиро шанує Вас
як відомого науковця, таланови-
того, висококваліфікованого
клініциста-акушера-гінеколога,
досвідченого педагога та вихо-
вателя студентської молоді за
багаторічну невтомну працю,
високий професіоналізм, сумлін-
не виконання своїх службових і
громадських обов’язків.
Особливо цінуємо Ваш

клінічний досвід, хірургічну май-
стерність, запровадження в

клінічну практику новаторських
методик лікування.
Активною була Ваша громадсь-

ка діяльність, зокрема, як про-
форга кафедри, неординарного
лектора товариства «Знання»,
очільника секції товариства на
факультеті, учасника медико-
просвітницьких бригад викла-
дачів, які виступали перед тру-
дівниками в районах області.
Ваша професійна та громадсь-

ка діяльність відзначена медал-
лю «Ветеран праці», знаком
«Почесний донор», численними
грамотами й подяками.
Ваші порядність , праце-

любність, інтелігентність, уважне
ставлення до людей, прагнення
робити добро, зокрема, як ба-
гаторічний донор, заслуговують

найвищої оцінки і є прикладом
для наслідування новими поко-
ліннями студентів , молодих
лікарів і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

ний Льонгине Володимировичу,
доброго здоров’я, невичерпно-
го життєвого оптимізму, добро-
буту, людського тепла, душевно-
го спокою, родинного благопо-
луччя й затишку, активного та
щасливого довголіття.

Нехай здоров’я, радість
і достаток,

Сипляться, немов вишневий
цвіт,

Хай малює доля з буднів
свято

І дарує Вам багато літ!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

тами та інтернами відзначалися
оригінальністю,  власним
клінічним досвідом, ілюстрацією
хірургічної майстерності і нова-
торських методів лікування.
З 1988 р. Л.В.Гута – доцент
кафедри акушерства та гінеко-
логії факультету післядипломної
освіти, 2002-2007 рр. – доцент
кафедри акушерства та гінеко-
логії медичного факультету. Сту-

дентам також імпонував педа-
гогічний хист Льонгина Володи-
мировича, його ерудиція, облік
зразкового клініциста.
За порівняно нетривалий, але
плідний період наукової діяль-
ності доцент Л.В. Гута – автор
78 наукових публікацій, у тому
числі двох патентів на винахо-
ди, чотирьох раціоналізаторсь-
ких пропозицій.
Як досвідченого, висококва-
ліфікованого клініциста його зна-
ють у всіх районах області, куди
він систематично виїжджав на
консультації, проводив не-
відкладні операції.

2007 р. Льонгин Володими-
рович залишив кафедру, але до
31 грудня 2014 р. продовжував
професійну діяльність у кон-
сультативно-лікувальних цент-
рах «Десна» і «Медівіт», реалі-
зовуючи великий клінічний
досвід як авторитетний акушер-
гінеколог.
Доцент Л.В.Гута – багатогран-
на, патріотична особистість. Він
добре знає історію, літературу та
мистецтво. Зі студентських років
– багатолітній донор.
Заслуговує на увагу його гро-
мадська діяльність. Зокрема, він
був профоргом кафедри, актив-
ним лектором товариства «Знан-

ня», учасником медико-про-
світницьких бригад, що виступа-
ли перед трудівниками в райо-
нах області, очолював секцію то-
вариства на факультеті.
Професійна та громадська
діяльність доцента Л.В.Гути відзна-
чені медаллю «Ветеран праці»,
знаком «Почесний донор», чис-
ленними грамотами й подяками.
Льонгин Володимирович –
зразковий сім‘янин, разом з дру-
жиною Любою Михайлівною
(лікарем-терапевтом) виховали
сина Олега, який отримав еко-
номічну освіту, та доньку Ірину,
яка стала лікарем-педіатром, ра-
діють п’ятьом онукам і двом
правнукам. Онучка Люба – ас-
пірант кафедри неврології, пси-
хіатрії, наркології та медичної
психології нашого університету.
Життя й діяльність Л.В.Гути –
гідний приклад для наслідуван-
ня студентами, молодими ліка-
рями та викладачами.
Колективи кафедр акушер-

ства та гінекології, працівни-
ки і студенти ТДМУ, вся ме-
дична громадськість Тернопіл-
ля щиро вітають Льонгина
Володимировича з 80-річчям,
бажають доброго здоров‘я, ро-
динного благополуччя, актив-
ного та щасливого довголіття.

3 січня відзначила ювілейний день на-
родження доцент кафедри інфекційних
хвороб з епідеміологією, шкірними та ве-
неричними хворобами ТДМУ Марія Іва-
нівна ШКІЛЬНА.
Вельмишановна Маріє Іва-

нівно!
Сердечно вітаємо Вас з юві-

лейним днем народження!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, а
згодом, після понад 14 років
практичної лікарської роботи,
успішно пройшли 10-літній тру-
довий шлях спочатку асистен-
та кафедри мікробіології, віру-
сології та імунології, згодом
асистента курсу дерматовене-
рології, а останній рік – доцен-
та кафедри інфекційних хвороб
з епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами.
Колектив університету гли-

боко поважає й щиро шанує
Вас як одного з талановитих випускників
другого покоління, відомого науковця, висо-
кокваліфікованого клініциста-дерматовенеро-
лога, інфекціоніста, імунолога, досвідченого
педагога та вихователя студентської молоді
за багаторічну невтомну працю, високий про-
фесіоналізм, сумлінне виконання своїх служ-
бових і громадських обов’язків.
Свідченням високого професіоналізму є

призначення Вас керівником одного з украї-
нсько-польських наукових проектів.

Активною є Ваша громадська діяльність,
зокрема, як відповідального за лікувальну
роботу кафедри, куратора студентських груп,
лектора Асоціації медичних сестер області,

члена редколегії польського
журналу «Наша дерматоло-
гія».
Ваша професійна та гро-

мадська діяльність відзначені
грамотою обласної держав-
ної адміністрації, 2011 року Ви
були визнані кращим вина-
хідником області.
Ваші порядність, праце-

любність, інтелігентність, уваж-
не ставлення до людей, праг-
нення робити добро заслуго-
вують найвищої оцінки і є
прикладом для наслідування
новими поколіннями сту-
дентів, молодих лікарів і вик-
ладачів.
Бажаємо Вам, вельмиша-

новна Маріє Іванівно, міцно-
го здоров’я, невичерпного творчого натхнен-
ня, нових успіхів у Вашій благородній діяль-
ності, добробуту, людського тепла, душевного
спокою, родинного благополуччя й затишку,
довгих років радісного та щасливого життя.

Хай сміється доля, мов калина в лузі,
У родиннім колі, серед вірних друзів.
Хай крокують поруч вірність і кохання,

Хай здійсняться мрії і усі бажання!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

3 січня відзначила ювілейний день
народження ветеран ТДМУ, кандидат
біологічних наук Ольга Пилипівна
БАГАН.
Вельмишановна Ольго

Пилипівно!
Сердечно вітаємо Вас з

ювілейним днем народжен-
ня!
Після закінчення Львів-

ського державного універ-
ситету імені І.Я. Франка у
стінах Тернопільського ме-
дуніверситету Ви успішно
пройшли 35-літній трудо-
вий шлях спочатку старшо-
го лаборанта, згодом асис-
тента, а останні 16 років –
старшого викладача кафед-
ри біохімії.
Колектив університету

глибоко поважає й щиро
шанує Вас як представни-
ка першої плеяди викла-
дачів, які закладали фундамент академіз-
му в Alma Mater, відомого науковця, дос-
відченого педагога і вихователя сту-
дентської молоді за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм, сумлінне
виконання своїх службових і громадських
обов’язків.
Ви були одним з кращих в інституті керів-

ників студентського наукового гуртка, плідна
робота якого неодноразово відзначалася на-
городами студентів-гуртківців.

Активною була Ваша громадська діяльність,
зокрема, як куратора студентських груп, лек-
тора товариства «Знання», учасника меди-
ко-просвітницьких бригад викладачів, члена

профкому працівників
інституту.
Ваша професійна та гро-

мадська діяльність відзна-
чені медаллю «Ветеран
праці», грамотами та по-
дяками ректора, занесен-
ням на Дошку пошани
інституту.
Ваші порядність, праце-

любність, жіноча чарівність,
інтелігентність, уважне став-
лення до людей, прагнен-
ня робити добро заслуго-
вують найвищої оцінки і є
прикладом для наслідуван-
ня новими поколіннями
студентів, молодих лікарів
і викладачів.
Бажаємо Вам, вельми-

шановна Ольго Пилипівно, доброго здоро-
в’я, невичерпного життєвого оптимізму, доб-
робуту, людського тепла, душевного спокою,
родинного благополуччя й затишку, актив-
ного та щасливого довголіття.

Бажаємо щастя, здоров’я і сили,
Щоб довгі літа плечей не схилили,
Щоб спокій і мир панували на світі,

Щоб радість знайшли Ви в онуках і дітях!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського
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Тренінг-програму «Мистецт-во лікування : стежками
лікарської мудрості» зорганізува-
ла Всеукраїнська громадська
організація – Асоціація превен-
тивної та антиейдженг медици-
ни за сприяння Міністерства охо-
рони здоров’я України, Націо-
нального медичного універ-
ситету ім. О. О. Богомольця, Де-
партаменту охорони здоров’я
Тернопільскої ОДА та Терно-
пільського державного медич-
ного університету ім. І. І. Горба-
чевського. Понад 600 учасників
– провідних науковців зі столиці,
Львова, Тернополя, Івано-Фран-
ківська, фахівців загальної прак-
тики-сімейної медицини, тера-
певтів, неврологів , педіатрів
зібралися у залі обласної філар-
монії на захід, присвячений па-
м’яті відомого кардіолога, нау-
ковця, професора ТДМУ Бориса
Івановича Рудика.
Від імені ректора нашого уні-
верситету, професора Михайла
Корди всіх присутніх привітав
проректор з наукової роботи,

професор ТДМУ Іван Кліщ. Він
ознайомив з набутками ТДМУ та
побажав учасникам форуму
плідної праці, цікавого спілкуван-
ня й приємних вражень від пе-
ребування на Тернопіллі. З най-
кращими побажаннями від де-
партаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації звернула-
ся до учасників заступник дирек-
тора-начальник управління Лідія
Чайковська.
Відкрила наукове засідання та
привітала його учасників завіду-
вач кафедри сімейної медици-
ни Національного медичного
університету ім. О. О. Богомоль-
ця Ольга Барна. У своїй вітальній
промові вона, зокрема, мовила:
«Тішить, що наша науково-прак-
тична візія на Тернопіллі розши-
рює свої межі поповненням но-
вих учасників з Івано-Франківщи-
ни, Рівненщини. Це свідчення
того, що подібні заходи затре-
бувані і науковцями, і лікарями
практичної медицини. Цьогорі-
чний тренінг ми присвятили па-
м’яті нашого вчителя Бориса Іва-
новича Рудика, який назвали,
дещо перефразувавши назву
однієї з його книг – «Стежками

лікарської мудрості». Вже рік
Борис Іванович не з нами, але
він завжди у наших серцях, па-
м’яті, справах. Його учні добре
пам’ятають відому фразу Учите-
ля, що кардіологія може зроби-

ти прорив через
профілактику. Ця
думка й стала реф-
реном цьогорічно-
го тренінгу, який
об’єднав усіх нас у
великій справі –
збереження здо-
ров’я наших спів-
вітчизників».
Мод е р а т о р и
форуму підготува-
ли для учасників
розмаїту за своєю
тематикою лекцій-
ну програму, яка
стосувалася різних
аспектів діагности-
ки, лікування, рац-
іональної фарма-
котерапії в загаль-
нотерапевтичній
практиці, значної

уваги приділили актуальним пи-
танням первинної та вторинної
профілактики внутрішніх захво-
рювань, зорганізували майстер-
клас з фізичної активності від
олімпійських чемпіонів. Подбали
організатори тренінгу й про за-
безпечення лікарів інформацій-
ними матеріалами щодо роботи
з пацієнтами у сфері скринінгу

захворювань, пропаганди здо-
рового способу життя. Також всі
бажаючі медики мали змогу без-
коштовно визначити індивідуаль-
ний серцево-судинний ризик за
модифікованою шкалою SCORE,

зробити ліпідограму, визначити
рівень глюкози у крові. Із заці-
кавленням учасники тренінгу взя-
ли участь у майстер-класі з юлай-
зеротерапії, дослідженні функції
зовнішнього дихання за допо-
могою спірометрів. Загалом по-
над двадцять яскравих виступів
прозвучало на форумі. Зокрема,
професор Львівського націо-

нального медичного
університету імені Да-
нила Галицького А. Я .
Базилевич порушив ак-
туальне питання ролі
лікарського самовряду-
вання в Україні та за
кордоном. Багато не-
обхідної інформації по-
черпнули присутні з
доповіді завідувача ка-
федри сімейної меди-
цини Національного
медуніверситету Ольги
Барни «Артеріальна
гіпертензія: прості від-
повіді на складні питан-
ня». Професор Львів-
ського медичного уні-
верситету В. А. Скибчик
представив доповідь
«Дислідемія: курс на

зниження атерогенного холесте-
рину вдвічі». Доцент кафедри те-
рапії та геріатрії Національної
медичної академії післядиплом-
ної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ
України Ярослава Корост пред-

ставила результати
всеукраїнського
багатоцентрового
обсервац ійного
дослідження ВАС-
НА (вивчення хар-
чових звичок, спо-
живання напоїв,
факторів ризику та
стану здоров’я ук-
раїнців). Окрему
сесію організатори
присвятили пи -
танням практич-
них аспектів кон-
тролю симптомів у
внутрішній меди-
цині.
Кілька актуаль-
них доповідей ре-
презентували на
форумі й науковці
Тернопілля . Про-

фесор ТДМУ Надія Яре-
ма підготувала доповідь про
життєвий шлях і наукові досяг-
нення Бориса Івановича Рудика,
а також порушила дискусійні пи-
тання первинної та вторинної
антитромбоцитарної терапії сер-
цево-судинних захворювань, де
у деталях обґрунтувала засади
призначення антикоагулянтної
терапії згідно зі стандартами та
протоколами л ікування у
пацієнтів групи високого ризи-
ку. Науковець представила ауди-
торії рекомендації Асоціації кар-
діологів України щодо лікуван-
ня пацієнтів з гострим коро-
нарним синдромом з елевацією
сегменту ST, виділивши прин-
ципи антитромботичного ліку-
вання.
У доповіді «Інфузійна корек-
ція ендогенної інтоксикації та
коморбідних синдромів», яку
підготувала завідувач кафедри
первинної медико-санітарної
допомоги та загальної практи-
ки-сімейної медицини ТДМУ
професор Лілія Бабінець, прозву-
чала проблема формування й
корекції синдромів ендогенної
інтоксикації та порушень мікро-

СТЕЖКИ ЛІКАРСЬКОЇ МУДРОСТІ –
У ПРОФІЛАКТИЧНУ МЕДИЦИНУ

Надія ЯРЕМА, професор ТДМУ

(Зліва направо): Іван КЛІЩ, проректор з наукової роботи ТДМУ, професор, Лідія ЧАЙКОВСЬКА,
заступник директора-начальник управління департаменту охорони здоров’я ОДА,  Ольга БАРНА,
завідувач кафедри сімейної медицини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

Світлана СМІЯН, професор ТДМУ Лілія БАБІНЕЦЬ, професор ТДМУ

циркуляції. Це часто є підгрун-
тям  виникнення багатьох
найбільш поширених захворю-
вань людини – ІХС, цукрового
діабету, алергічних та запальних
недуг, що потребують вчасного
й адекватного лікування. Один з
можливих та ефективних шляхів
корекції цих патогенетичних
базових синдромів у клініці те-
рапевта й сімейного лікаря –
проведення малооб’ємної інфу-
зійної терапії спеціальними пре-
паратами, зокрема, такими, як
реасорбілакт, тівортин, латрен,
що є інноваційними українськи-
ми засобами для парентераль-
ного застосування, які потрібно
рекомендувати для успішного
лікування різних нозологій у
клінічній практиці.
Кілька доповідей учасникам
форуму представила завідувач
кафедри внутрішньої медицини
№2, професор Світлана Сміян,
під час яких наголосила на акту-
альності проблем остеопорозу,
дискусійних питаннях щодо ви-
користання препаратів кальцію
та вітаміну Д3. Доповідач опри-
люднила переконливі дані щодо
необхідності використання каль-
ційвмісних преператів в комбі-
нації з вітаміном Д3 задля профі-
лактики та лікування остеопоро-
зу. Також науковець озвучила
сучасні дані щодо коморбідних
станів за подагри з наголосом на

ураженні нирок, продемонстру-
вала доцільність моніторингу
функції нирок і навела резуль-
тати власних досліджень, які до-
вели ефективність канефрону в
комплексному лікуванні цієї ка-
тегорії хворих.
З нововведеннями та особли-
востями лікування пацієнтів з
цукровим діабетом 2 типу учас-
ників форуму ознайомила про-
фесор Надія Пасєчко. У своєму
виступі вона детально охаракте-
ризувала нові групи притидіабе-
тичних засобів, їх переваги в
лікуванні хворих на діабет у по-
єднанні зі серцево-судинною
патологією.
Загалом форум відбувся у
теплій та дружній атмосфері, а
наприкінці учасникам вручили
три сертифікати: про участь у
тренінг-програмі, сертифікат
лікаря-експерта соціальної про-
грами «Мистецтво лікування:
контроль, профілактика, якість
життя» й сертифікат дійсного
члена ВГО «Асоціація превентив-
ної та антиейджинг медицини».

Лариса ЛУКАЩУК
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Разом можна подолати
будь-які біди, хвороби, стихії
та лиха. Останніми роками
люди, які займаються доб-
рочинністю стали необхідні
для нашої країни, мов по-
вітря. Благодійність в Україні
проявляється у різних діях і
вчинках людей. Особливо
зворушує те, що нині зарод-
жений рух волонтерів наби-
рає дедалі більших обертів.

Відрадним є і те, що в ТДМУ
стартували кілька доброчинних
проектів «Скринька хоробрості»,

ДОБРА СПРАВА

МИЛОСЕРДНІ СЕРЦЯ
«Повернемо щасливе дитинство
онкохворим дітям» та інші за
підтримки ректора, викладачів і
студентів нашого ВНЗ. Також док-
лалися наші викладачі та вітчиз-
няні й іноземні студенти до «Бла-
годійного марафону-2015». При-
ємно, що майбутні медики таким
чином навчаються лікувати не
лише людські серця, а й душі.
Торішнього грудня започатку-
вали доброчинний проект «Ми-
лосердні серця». Ініціатором його
стала кафедра фізичної реабілі-
тації, здоров’я людини та фізич-
ного виховання ТДМУ на чолі з
професором Д.В. Козак спільно
з реабілітаційно-освітнім центром

для неповносправних дітей з
міста Живець, що в Польщі. Ак-
ція відбулася в благодійному
фонді «Карітас» за підтримки о.
Андрія Марчука . Зібрали 40
дітей-сиріт і дітей з малозабез-
печених сімей, які перебувають
на обліку при управлінні освіти і
науки Тернопільсь-
кої міської ради. Се-
ред учасників про-
грами були дирек-
тор Фонду допо-
моги дітям з Польщі
п. Рената Блеха та
два працівники цієї
структури Піотр Ку-
фел, Лукаш Шемі-
чек, а також іноземні
студенти 1-го курсу
медичного факуль-
тету ТДМУ з Польщі
Дорота Блеха, Юсти-
на Кржемінська, На-
талія Козьол і Сільвія
Козьол. Кожна дити-
на отримала два види пода-
рунків: один – з одягом, а інший
– із солодощами.
Делегація з Польщі у тому ж
складі разом із завідуючою ка-
федри фізичної реабілітації, здо-
ров’я людини та фізичного ви-
ховання ТДМУ, проф. Д.В. Козак
побували також у Петриківсько-
му обласному комунальному
будинку-інтернаті. Директор цієї
установи М. І. Новосад розповів
про своїх вихованців. Польські

гості зорганізували для 20 най-
менших діток театралізоване
дійство. Хлопчики й дівчатка
жваво та активно долучилися до
танцювального та театралізова-
ного заходу, кожен з них знай-
омився зі Святим Миколаєм, а
відтак отримував подарунок .
Надзвичайно приємно було ба-
чити щасливі очі й усміхнені об-
личчя дітей, яким доля, на жаль,
підготувала випробування та
хвороби.

Директор п. Рената Блеха пе-
редала вітальний лист з нагоди
Різдва Христового та Нового, 2016
року для адміністрації, працівників
і студентів Тернопільського дер-
жавного медичного університе-
ту імені І. Горбачевського від імені
керівництва та всього колективу
реабілітаційного центру, а також
висловила подяку кафедрі фізич-
ної реабілітації, здоров’я люди-
ни та фізичного виховання за
сприяння й допомогу в прове-

Дата
5 січня святкує ювілейний день

народження доцент кафедри
фармакології з клінічною фарма-
кологією ТДМУ Ірина Петрівна
МОСЕЙЧУК.
Вельмишановна

Ірино Петрівно!
Сердечно вітаємо

Вас з ювілейним
днем народження!
У стінах універси-

тету Ви здобули
вищу медичну ос-
ві ту ,  а  згодом ,
після півтора року
практичної лікар-
ської роботи, усп-
ішно пройшли 31-
л ітній  трудовий
шлях  спочатку
старшого лабо-
ранта  кафедри
фармакології, зго-
дом  асистента ,
старшого виклада-
ча цієї кафедри,
старшого виклада-
ча, доцента кафедри фармацевтич-
них дисциплін, а останні 8 років –
доцента кафедри фармакології з
клінічною фармакологією.
Колектив університету глибоко по-

важає й щиро шанує Вас як одного з
талановитих випускників другого по-
коління, відомого науковця, досвідче-
ного педагога та вихователя студен-
тської молоді за багаторічну невтом-
ну працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх службових і
громадських обов’язків.
Заслуговує на увагу Ваша громадсь-

ка діяльність, зокрема, як завуча ка-

федри, куратора студентських груп,
лектора товариства «Знання».
Ваша професійна та громадська

діяльність неодноразово відзначені
подяками ректора.

Ваші по-
рядність, праце-
любність, уваж-
не ставлення до
людей , праг-
нення робити
добро заслуго-
вують найвищої
оцінки і є при-
кладом для на-
слідування но-
вими покоління-
ми студент ів ,
молодих лікарів
і викладачів.
Бажаємо Вам,

вельмишановна
Ірино Петрівно,
міцного здоро-
в’я, невичерп-
ного творчого
натхнення, но-

вих успіхів у Вашій благородній
діяльності, добробуту, людського
тепла, душевного спокою, родин-
ного благополуччя й затишку, дов-
гих років радісного та щасливого
життя.

Нехай добром наповнюється
хата,

Достатком, щирістю і сонячним
теплом.

Хай буде вірних друзів в ній
багато,

Прихильна доля огорта крилом.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

7 січня – 50 років профе-
сорові кафедри інфекцій-
них хвороб з епідеміоло-
гією, шкірними та вене-
ричними хворобами
Василю Степановичу
КОПЧІ.
Вельмишановний Васи-

лю Степановичу!
Сердечно вітаємо Вас з

50-літтям!
У стінах університету

Ви здобули вищу медич-
ну освіту, а згодом, після
трьох років практичної
лікарської роботи, успі-
шно пройшли 23-літній
трудовий шлях аспіран-
та, асистента, доцента, а
останні понад 8 років –
професора  кафедри
інфекційних хвороб з епі-
деміологією, шкірними
та венеричними хворо-
бами.
Колектив університету

глибоко  поважає  й
щиро шанує Вас як од-
ного з талановитих ви-
пускників другого поко-
ління , відомого в Україні
науковця, висококваліфіко-
ваного клініциста-інфекціо-
ніста, досвідченого педаго-
га та вихователя студентсь-
кої молоді за багаторічну
невтомну працю, високий
професіоналізм, вагомий
внесок у реформування на-
вчального процесу відпові-
дно до європейський стан-
дартів, сумлінне виконання

премією Національної ака-
демії медичних наук України,
медаллю Агапіта Печерсько-
го Асоціації інфекціоністів Ук-
раїни, подяками ректора уні-
верситету.
Ваші порядність, праце-

любність, інтелігентність,
уважне ставлення до
людей, прагнення ро-
бити добро заслугову-
ють найвищої оцінки і
є прикладом для на-
слідування новими по-
коліннями студентів,
молодих лікарів і викла-
дачів.
Бажаємо Вам, вель-

мишановний Василю
Степановичу, міцного
здоров’я, невичерпно-
го творчого натхнен-
ня ,  нових усп іхів у
Вашій  благородній
діяльності, добробуту,
людського тепла, ду-
шевного спокою, ро-
динного благополуччя
й  затишку ,  довгих
років радісного та щас-

ливого життя.
Хай на життєвій Вашій

довгій ниві
Росте зерно достатку і

добра,
Щоб Ви були здорові і

щасливі,
Щоб доля тільки світлою

була!

Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

своїх службових і громадсь-
ких обов’язків.
Активною є Ваша громадсь-

ка діяльність, зокрема, як
відповідального секретаря
редколегії науково-практич-
ного журналу «Інфекційні

хвороби» впродовж 20 років,
куратора студентських груп,
члена наукового товариства
імені Т. Шевченка та «Про-
світи».
Свідченням високого нау-

кового авторитету є також
Ваша робота членом редко-
легії польського журналу
«Медичні випадки».
Ваша професійна та гро-

мадська діяльність відзначені

денні доброчинного проекту
«Милосердні серця» та святку-
вання свята Святого Миколая в
благодійному фонді «Карітас»
для дітей-сиріт та дітей з малоза-
безпечених сімей м. Тернополя,
а також у Петриківському облас-
ному комунальному будинку-
інтернаті для неповносправних
дітей.
Це лише одна з акцій ТДМУ
спільно з реабілітаційно-освітнім
центром з Польщі, яка заплано-

вана в рамках проекту допомо-
ги неповносправним дітям ,
дітям-сиротам і дітям з малоза-
безпечених сімей. Просимо всіх
небайдужих долучатися та при-
множувати добро у цьому світі.

Дарія КОЗАК,
завідуюча кафедрою
фізичної реабілітації,
здоров’я людини та

фізичного виховання,
професор
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11 листопада 2015 р. унаслідок
тяжкої хвороби пішов із життя
кандидат медичних наук, доцент
кафедри інфекційних хвороб
ТДМУ ім. І .Я. Горбачевського,
відомий в Україні та за її межа-
ми вчений, талановитий лікар,
щира та добра людина Олексій
Спиридонович Луцук.
Олексій Спиридонович наро-
дився 20 жовтня 1935 р. у с. Ого-
родники Брестської області в
селянській родині. 1945 р. сім‘я
переїхала до м. Бреста, де він
закінчив 8 класів  середньої
школи. Згодом, 1953 р., закін-
чив фельдшерсько-акушерську
школу з відзнакою. Під час на-
вчання у цій школі працював
лаборантом.
Пі сля  зак і нчення  фельд-
шерсько-акушерської  школи
ввійшов до 5 % відмінників для
продовження навчання в інсти-
туті. На підставі цього його за-
рахували студентом Львівсько-
го  державного  медичного
інституту, який закінчив 1959 р.
на «відмінно». Навчання у ВНЗ
весь час поєднував з роботою
в медичних закладах м. Львова
на посаді середнього медично-
го працівника.
Після закінчення медінституту
спочатку працював лікарем у
медсанчастині м. Нововолинськ
Львівсько-Волинського вугільно-
го басейну, а з 1971 р. – в об-

ласній лікарні м. Луцька на по-
саді інфекціоніста.
Весь час не покидало бажан-
ня займатися науковою робо-
тою та підвищувати свій профе-
сійний рівень. З 1962 до 1964 рр.
навчався в клінічній ординатурі
при кафедрі інфекційних хвороб
Львівського медичного інститу-
ту, а з 1966 до 1970 рр. – у за-
очній аспірантурі при Київсько-
му науково-дослідному інституті
інфекційних хвороб. Цікаво, що
перші винаходи Олексія Спири-
доновича стали першими не
лише для нього, але й для зга-
даного НДІ . Будучи на прак-
тичній роботі, 1973 р. захистив
кандидатську дисертацію «Мате-
ріали з діагностики та лікування
хронічних колітів» (науковий
керівник - проф. І.Л. Богданов).
З 1981 р. О.С. Луцук – асистент
кафедри інфекційних хвороб та
епідеміології Тернопільського
медичного інституту (тепер дер-
жавний медичний університет ім.
І.Я. Горбачевського), а з 1984 р.
– доцент цієї ж кафедри.
За роки лікарської та викла-
дацької роботи плідно займав-
ся винахідництвом і раціоналіза-
торством й активно залучав до
цього медичних працівників. За
досягнуті успіхи Президія Цент-
ральної ради ВСВР відзначила
його значком «Отличнику изоб-
ретательства и рационализации»

(1975 р.). «Відмінник охорони
здоров’я (1980 р.).
Був автором 69 розробок на
рівні винаходів, 60 раціоналіза-
торських пропозицій (з них – 8
галузевих). Експонати Олексія Спи-
ридоновича неодноразово демон-
стрували на ВДНГ СРСР та УРСР і

були відзначені дипломами й ме-
далями (1984-1988 рр.). 2006 р.
йому присвоєне почесне звання
«Заслужений винахідник України»

О.С. Луцука пам’ятають висо-
кокваліфікованим лікарем і педа-
гогом, здібним організатором,
вченим-інфекціоністом. Він напи-
сав понад 150 наукових праць з
проблем діагностики й лікування
хвороб товстої кишки, організації
та проведення регідратаційної

терапії, а також чотири
навчальних посібників .
Принципово новою ідеєю
лікування хворих на гострі
кишкові інфекції став роз-
роблений О.С. Луцуком ме-
тод місцевої терапії шля-
хом обпилення слизової
оболонки товстої кишки
аерозолем медикаментів.
Цей метод переріс у нау-
ковий напрямок, який і
досі становить один з го-
ловних у діяльності кафед-
ри інфекційних хвороб, на
якій плідно працював
Олексій Спиридонович .
Варто згадати, що зазначе-
ний спосіб лікування став
високоефективним не
лише для багатьох хворих,
але й ключовим у дисерта-
ційних роботах цілої плея-
ди молодих науковців.
Навіть, перебуваючи на
заслуженому відпочинку,

О.С. Луцук щедро ділився з ко-
легами своїм багатим досвідом
інфекціоніста, проявляючи особ-
ливу турботу  про молодих

лікарів. У стосунках з колегами
відзначався інтелігентністю, доб-
розичливістю, щирістю та безко-
рисливістю.
Олексій Спиридонович само-
віддано любив свою професію,
сповна віддавався важкій праці
лікаря, науковця й вчителя. Він
урятував життя сотень пацієнтів,
але його, на жаль, врятувати не
вдалося. О.С. Луцук віддано лю-
бив Україну, любив життя.
Пішла з життя чудова та непе-
ресічна людина , талановитий
лікар, знаний науковець, блис-
кучий лектор і викладач, чуйний
батько та турботливий чоловік.
Залишилися дружина, донька,
друзі, колеги, учні. Залишилися,
як пам’ять, незреалізовані нау-
кові ідеї та дослідження.
Висловлюємо щире співчуття
рідним і близьким Олексія Спи-
ридоновича. Важко знайти сло-
ва, щоб передати весь сум з при-
воду такої тяжкої втрати. У па-
м ’яті колег та  учнів Олексій
Спиридонович Луцук назавжди
залишиться відкритою, таланови-
тою та доброзичливою люди-
ною, цікавим співрозмовником і
професіоналом з великої літери.

Президія Всеукраїнської
асоціації інфекціоністів, ко-
лектив кафедри інфекційних
хвороб та епідеміології ТДМУ
ім. І.Я. Горбачевського, учні,
друзі.

НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ ТАЛАНОВИТОЮ,
ДОБРОЗИЧЛИВОЮ ЛЮДИНОЮ, ПРОФЕСІОНАЛОМ

НЕЗАБУТНІ

Я взяла участь у щорічній кон-
ференції «Розбудова грома-

дянського суспільства: місія Українсь-
кої бібліотечної асоціації». На захід при-
їхали понад 160 фахівців бібліотечно-
інформаційної сфери з усієї країни.
Першого дня конференції перед
бібліотечними фахівцями виступи-
ли президент УБА, директор Інсти-
туту післядипломної осві ти
НАКККіМ Ірина Шевченко, началь-
ник управління соціокультурного
розвитку регіонів Міністерства куль-
тури України Лариса Нікіфоренко,
президент Польської спілки бібліо-
тек Ян Краєвський, директор ви-
давництва «Самміт-книга» Ігор Сте-
пурін, член ради ініціативи GoGlobal
Оксана Нечипоренко та ін.
У доповіді президента УБА Ірини
Шевченко «Роль Української бібліо-
течної асоціації в розбудові грома-
дянського суспільства» йшлося про
здобутки громадської організації,
якій виповнилося 20 років. Особ-
ливу увагу доповідач приділила
питанням ролі бібліотек у розбудові
громадянського суспільства, парт-
нерській діяльності, участі в розвит-
ку громадянських ініціатив.
Учасникам конференції були та-
кож представлені доповіді про роль
Польської спілки бібліотек у розбу-
дові громадянського суспільства (Я.
Краєвський), про партнерську
діяльність громадських організацій
(І. Степурін), про Національну ко-
мунікаційну кампанію «Україна
Speaking» (О. Нечипоренко).
Цього ж дня відбулася урочиста

церемонія вручення щорічних наго-
род і відзнак Української бібліотеч-
ної асоціації.
Обговорення актуальних проблем
сучасних бібліотек тривало на секцій-
них засіданнях, присвячених питан-
ням правового регулювання діяльності
бібліотек, бібліотечної освіти, підви-
щення кваліфікації бібліотечно-інфор-
маційних фахівців, науково-дослідної
роботи з бібліотекознавства тощо.
Наступного дня учасники конфе-
ренції мали змогу відвідати презен-
тацію безкоштовних інформаційних
ресурсів від медіакомпанії Deutsche
Welle, що відбулася в Національній
парламентській бібліотеці України.
Цікавими та корисними для бібліо-
течних фахівців стали також круглі
столи «Актуальні питання модерні-
зації бібліотечної системи України»
та «Бібліотека і музей: взаємодія у
спільному культурному просторі», за-
сідання секції з бібліотечно-інформа-
ційної освіти УБА, інші заходи в рам-
ках конференції.
Також цього дня в Національній
науковій медичній бібліотеці України
відбувся круглий стіл «Розвиток сис-
теми корпоративної каталогізації ме-
дичних бібліотек» та засідання секції
працівників медичних бібліотек УБА.
Під час круглого столу обговорю-
вали актуальні питання діяльності
Корпорації медичних бібліотек Ук-
раїни та створення Зведеного ка-
талогу медичної періодики.

ВІСТІ

В актовій залі Терно-
пільського державного ме-
дичного університету імені
І.Горбачевського відбувся
інформаційно-практичний
семінар щодо можливостей
участі студентства та нау-
ково-педагогічних кадрів
університету в програмах
академічної мобільності
ERASMUS+ та ERASMUS
MUNDUS MEDEA.

Першою виступила доцент Тетя-
на Ковальчук з інфор-
мацією щодо програ-
ми ERASMUS+. Допо-
відач поставила
наголос на актуальних
програмах індивіду-
альної мобільності для
студентів, магістрів,
науковців і викла-
дачів, а також загаль-
них вимогах щодо
участі в конкурсах та
пакетах необхідних
документів.
Наступна доповідь
була присвячена напрямкам акаде-
мічної мобільності в рамках програ-
ми ERASMUS MUNDUS MEDEA.
Асистент кафедри фармакогнозії з
медичною ботанікою Соломія Коза-
чок ознайомила присутніх зі струк-
турою сайту програми та доступни-

ми курсами третього скликання II
етапу відбору, що допоможе сту-

дентам, науковцям і викладачам
краще орієнтуватися в системі про-
грами та подавати необхідні для ап-
лікації заявки. Крім цього, Соломія
поділилася власним досвідом участі
у програмі post-doc в університеті
Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція).

МІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ

Олена ПРОЦІВ,
директор бібліотеки ТДМУ

СЕМІНАР ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ СТАЖУВАННЯ
ЗА КОРДОНОМ У РАМКАХ ПРОГРАМ
ERASMUS+ ТА ERASMUS MUNDUS MEDEA

Декан медичного факультету,
професор Оксана Боярчук поділи-

лася власни-
ми враження-
ми від стажу-
вання в уні-
верситеті Арі-
стотеля (м .
Салоніки, Гре-
ція), а коорди-
натор програ-
ми ERASMUS
M U N D U S
MEDEA, про-
фесор Олек-
сандра Оле-
щук заохотила

всіх присутніх бути сміливі-
шими й активнішими в по-
данні заявок на отримання
ґрантів.
Студенти медичного фа-
культету Вікторія Сисюк і Ро-
ман Балич, які є стипендіа-
тами програми ERASMUS
MUNDUS MEDEA, теж поді-
лилися власними вражен-
нями щодо участі в програ-
мах академічної мобільності
в університетах Греції та
Литви.

Цей захід викликав значний інте-
рес щодо можливостей стажуван-
ня в рамках програм Європейсько-
го Союзу та завершився активним
обговоренням серед учасників.
Відділ міжнародних зв’язків

університету
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Ця невелика за обсягом

книжка привертає увагу
читача передусім своєю
досить-таки незвичайною
та промовистою назвою, бо
десь з глибин пам’яті од-
разу виринають певні асо-
ціації: кілька десятиліть
тому досить популярним
був роман англійського
письменника Сомерсета
Моема «Пироги та пиво,
або Скелет у шафі».

Автором цього скромного, проте
дуже вдалого, з точки зору дизай-
нерського вирішення, видання є
Дмитро Стельмах, український
письменник, відомий перекладач
творів Рея Бредбері, Марка Твена,
Джона Фаулза, Брета Гарта.

2010 року відбувся його письмен-
ницький дебют: видавництво «Фо-
ліо» опублікувало повість «Фарс-
мажор», завдяки чому читачі
відкрили для себе талановитого
оповідача, гідного спадкоємця са-
тиричних традицій Івана Котля-
ревського, Остапа Вишні та інших
вітчизняних гумористів. Твір одразу
увійшов у список бестселерів.
А от книжці «Скелети в письмен-
ницьких шафах» судилася нелегка
доля. Кілька видавців, до яких звер-
тався автор, відмовили йому в пуб-
лікації. Лише видавництво «Либідь»
2013 року наважилося зризикува-
ти. І це не дивно. Адже ще живи-
ми залишаються стереотипи ра-
дянського мислення, згідно з яки-
ми письменники були ідеоло-
гічними ідолами, « інженерами
людських душ», як назвав їх Сталін
1932 року на зустрічі з Максимом
Горьким, бо мали конструювати
інших за вказівками партії, були
вірними ленінцями, переконаними
комуністами і так далі.
А в Дмитра Стельмаха вони не
такі. Ті, що споглядали на учнівську
братію з портретів у шкільних кабі-
нетах української літератури, поста-
ють звичайними людьми зі своїми
симпатіями й антипатіями, слабко-
стями, проблемами, помилками, а
тому виявляються ближчими, зро-
зумілішими. І не нам судити їх, бо
не робить цього й сам автор. Він
лише видобуває зі своєї пам’яті
факт за фактом, подію за подією.
«Письменницьке середовище ко-
лись знав, – пише Стельмах, – бо
був знайомий з кількома письмен-
никами і приятелював з їхніми
дітьми. От від них й отримував
інформацію, та так вона в моїй го-
лові засіла, що оце зараз надумав
переповісти її добрим людям».
Так і писалася ця книжка, яка, за
словами Шевченківського лауреа-

та Тараса Федюка, є якісною мему-
аристикою, «з якою в українській
літературі великі проблеми», бо
«літературний процес, який не має
мемуарного корпусу, не є повноці-
нним». У передмові до неї, іроніч-
но названій «Замість розумного пе-
реднього слова», автор зазначив:
«Не знаю, як назвати те, про що я
пишу. Наче спогади про письмен-
ників та їхніх дітей, про близьких і
знайомих мені людей, про затиш-
ний Київ минулих днів. Наче опо-
відки – кумедні, сумні та ганебні
історії. Наче туга за давніми добри-
ми часами. А вони і справді були
добрими. Хоча не для всіх... Я не
претендую подати якусь загальну
картину – це просто фрагменти
моєї пам’яті. Схоже на розсипану
мозаїку...»

Дмитро Стельмах народився в
Києві, в сім’ї визнаного класика
української літератури Михайла
Панасовича Стельмаха. Його одно-
класниками й друзями були Юрко
Комар, син дитячого письменника
Бориса Комара, Валерій Руденко,
син відомого противника радянсь-
кої системи Миколи Руденка, Ок-
сана Бережна, донька свого часу чи
не найпопулярнішого українського
письменника-фантаста, Льоня Хо-
рунжий, син Анатолія Хорунжого,
Вадим Снєгирьов, син Гелія Снєги-
рьова, автора твору «Набої для
розстрілу». У тій же середній школі
№ 92 вчилися діти Олеся Гончара,
Дмитра Павличка, Павла Загре-
бельного, Євгена Сверстюка…
У цьому приміщенні колись роз-
міщувалася Колегія Павла Галага-
на, яку 1871 року заснував відомий
український меценат Григорій Га-

лаган на згадку про померлого сина.
Тут колись навчалися Агатангел
Кримський, Микола Зеров, Михай-
ло Драй-Хмара. У гімназійній кап-
личці вінчався Іван Франко. Певно,
самі стіни, просякнуті патріотичним,
волелюбним духом, впливали й на
вчителів, й на вихованців, що не
могло подобатися владним інстан-
ціям, а тому 1975 року школу після
якоїсь дивної пожежі просто зак-
рили.
Зростаючи в такому оточенні,
Дмитро Стельмах мав змогу поба-
чити літературних знаменитостей у
неформальній обстановці – вдома,
на вулиці, за святковим столом.
Тому його спогади позбавлені звич-
ного, властивого особам, «дотич-
ним» до літератури, пафосу. Автор
здебільшого лише фіксує певні кар-

тини-сцени й вдається до
коментування лише в
тому випадку, коли пише
про свого батька – Михай-
ла Стельмаха.
Зупинимося на мало-
відомих сторінках біог-
рафії письменника, які
«делікатно» оминали дос-
лідники його творчості.
Впродовж кількох років
перед війною Стельмах
вчителював у селі Літки,
де викладав у школі ук-
раїнську мову та літерату-
ру. Енергійний молодий
педагог зорганізував учні-
вський гурток. Його учас-
ники мандрували довко-
лишніми селами, збира-
ючи місцевий фольклор і
колекціонуючи зразки ви-
шивки. Під час експедицій
вони записали майже
тисячу пісень, значна час-
тина яких увійшла до
збірника «Українські пісні
у записах Михайла Стель-
маха» (вид-во «Музична

Україна», 1969). І все це відбува-
лося тоді, коли ще зовсім свіжим у
пам’яті багатьох був судовий про-
цес над учасниками Спілки визво-
лення України, який закінчився
ув’язненням кількох десятків кращих
представників української інтелі-
генції!
Звичайно, таке нахабство не
могло пройти повз увагу відповід-
них органів, сигнал врахували – і
система зреагувала.
Засидівся одного разу Стельмах
над учнівськими зошитами, тому й
вертався додому пізненько. Аж тут
закричав сич. «Недобрий знак, наче
попереджає про щось лихе», – по-
думав Михайло Панасович. І хоч
не був забобонним, вирішив піти
іншою, байдуже, що довшою до-
рогою. Темінь. Забрів у болото, бруд-
ний ішов далі, налякав пару зако-
ханих. Подумали, певно: нечиста
сила!
Коли нарешті прийшов, то відра-
зу до нього сусіди вийшли:

– Михайле, а за тобою «воро-
нок» приїжджав.
А не було Михайла, то взяли
Семена, аби не марно їхали.

«А донос був радше через заці-
кавлення фольклором. Отак зацікав-
лення народним піснями й вишив-
ками могло обернутися непоправ-
ним лихом . А забобони могли
життя врятувати».
І комуністом Стельмах ніколи не
був, хоч його твори увійшли в
шкільні підручники ще за життя ав-
тора. На це «верхи» дивилися не-
схвально, що завдавало головного

болю секретареві письменниць-
кої парторганізації Юрію Зба-
нацькому. Агітував він Михай-
ла Панасовича не один раз.

– Не був і не буду! – відпові-
дав той другові.
Збанацький не здавався, ка-
зав, що йому за таке голову
відірвуть. І нарешті вмовив-таки.
Стельмах написав заяву, подав
і ... цим спровокував «доброзич-
ливий» донос: мовляв, його зна-
менитий твір «Велика рідня» –
то куркульський роман, а сам
Стельмах – апологет куркуль-
ства, а все тому, що його бать-
ко куркуль. «Тоді слово «куркуль»
означало не що інше, як недобито-
го класового ворога, який мріє, як
би йому нишком пальнути з обріза
в сільського комуніста чи колгосп-
ника».
Почали вивчати питання та й
напосілися на Стельмаха, чому він
все приховував.
Той розлютився й привіз батька
просто на засідання парткому.

– Знайомтеся: куркуль Панас
Стельмах! Глитай! Власник старої
клуні! (коли ділили спадщину, то
йому дісталася стара клуня, яка збе-
реглася й донині).
Збанацький почав перепрошува-
ти та знову вмовляти, але Стельмах
відмовився рішуче й однозначно:

– Е, ні, Юрку. Дякую. В одну партію
двічі не вступаю!
З усіх письменників Михайло
Стельмах найбільше цінував Гого-
ля й Коцюбинського. П’ятитомник
першого в ошатній суперобкла-
динці під карельську березу завж-
ди лежав у нього на столі, «Тіні за-
бутих предків» другого вважав ше-
девром.
Якось Дмитро запитав батька,
якими, на його думку, мають бути
література та мистецтво? «Такими,
які б віддаляли людину від мавпи,
а не наближали до неї», – відповів
той.
Широким було дружнє коло
Михайла Панасовича. Своєю щи-
рістю й душевною щедрістю він при-
тягував людей, як магніт. Це ще у
далекі воєнні роки примітив в Уфі
(Башкирія) священик, до якого на
бесіди після лікування приходив
Стельмах разом з Рильським. Отець
непомітно пхав їм у кишені верх-
нього одягу макарони, щоб собі
зварили вдома, і боявся, аби не
побачили та не відмовилися. Од-
ного ж разу так і заявив своєму
гостеві: «Ви богоугодна людина!»

– Помилуйте, панотче... Я ж в
Бога не вірую...

– А то байдуже. Я бачу, що ви
людина богоугодна.
Сусідом Стельмаха був відомий
український гуморист Павло Ми-
хайлович Губенко, відомий як Ос-
тап Вишня. Одного разу, коли Стель-
мах грипував, Павло Михайлович
зайшов його провідати та й ото
питає:

– То що, Михайле, лежиш?
– Лежу!
– І не сидиш?
– І не сиджу!
– А я десять років сидів, – гірко
посміхнувся Вишня.
А от з Олесем Гончарем стосун-
ки не склалися. Останній, мабуть,
не міг пробачити Стельмаху потуж-
ного таланту, щирої душі та всена-
родної любові. Микола Якубенко,
письменник і колишній директор
видавництв «Молодь» та «Весел-
ка», поділився згодом з Дмитром
своїми спостереженнями: «Гончар

ревниво ставився до всіх, хто міг
би скласти йому конкуренцію в літе-
ратурі. Коли вийшов перший ро-
ман «Велика рідня», то тільки цей
твір Гончар сприйняв спокійно. А
коли видрукували другий роман
(«Кров людська – не водиця») й
стали з’являтися наступні твори, тут
уже Гончар призадумався».
Згодом сам Михайло Панасович
розповідав синові, що навіть коли
зустрічалися вони ж із Олесем Те-
рентійовичем у під’їзді, то Гончар
відвертався та не вітався. А історію
з шкільним підручником взагалі не
міг згадувати без сміху. Сталося ось
що. Зазвичай у підручнику з украї-
нської літератури першим був
розділ про Гончара, а потім про
Стельмаха. Та коли редактор нава-
жився зробити навпаки, мотивую-
чи це цілком прийнятними арґу-
ментами (мовляв, Стельмах наро-
дився раніше, раніше став членом
Спілки письменників, врешті-решт,
швидше одержав Ленінську пре-
мію), то це страшенно обурило Гон-
чара. Ніяких пояснень він не слу-
хав, «натиснув де слід і швиденько
відновив статус-кво». Михайло
Стельмах сміявся та казав синові:

– Господи, на які дрібниці мож-
на розмінюватися. Ну ти уявляєш,
щоб я надавав ваги тому, хто там
за ким чи перед ким стоїть? Сміх
та й годі!
Проте довго ображатися Михай-
ло Стельмах не вмів і завжди був
готовий першим простягнути руку
примирення й допомоги. Своїх не
кидав! Так було, наприклад, з Гон-
чарем 1968 року, коли Стельмах
був, по суті, єдиним з письменників,
хто став на захист автора «Собо-
ру», наголосивши на тому, що ро-
ман є талановитим і гарним.
Коли на ганебному судовиську
Максима Рильського таврували за
«націоналізм» і «формалізм», то
опального академіка, від якого
відсахнулися одразу всі, привсе-
людно підтримав той же Стельмах.
Свій останній роман «Чотири бро-
ди» він видав з такою присвятою:
«Максиму Тадейовичу Рильському
– моєму доброму навчителю та
старшому другові».
До речі, шанувальники вітчизня-
ної класики віднайдуть у споминах
цікаві матеріали про митарства ос-
таннього роману Стельмаха, поніве-
ченого радянською цензурою: автор
наважився сказати правду про тра-
гедію голодомору в Україні.
Видання щедро ілюстроване ма-
ловідомими світлинами з життя
родини Стельмахів, їхніх друзів,
близьких і знайомих, фотодокумен-
тами, які мають не лише естетич-
ну, а й історичну цінність.

Стельмах, Д. М. Скелети в письменницьких шафах [Текст] : [спо-
гади, оповідки] / Дмитро Стельмах. – К. : Либідь, 2013. – 166 с. :
фотогр.

«Скелети в письменницьких шафах» – збірка есеїв про маловідомі,
але цікаві миттєвості із життя українських письменників-соцреалістів.
Автор дає волю своїм спогадам – і перед читачем через дотепні,
смішні, сумні, загадкові оповідки відкривається вся драматична су-
перечливість радянської епохи. Олесь Гончар, Володимир Сосюра,
Максим Рильський, Анатолій Хорунжий, Олександр Довженко, Бо-
рис Антоненко-Давидович, Микола Макаренко, Володимир Яворі-
вський, Іван Ле та багато-багато інших... У центрі розповідей – бать-
ко Дмитра Стельмаха, письменник Михайло Стельмах. Він постає в
образі мудрої, розсудливої, скромної людини-літератора, людини-
батька, людини-друга. Ця книжка, без сумніву, стане для багатьох
відкриттям, допоможе подивитися на відомих людей по-іншому.
Дехто постане у новій, цілком незвичній іпостасі: хтось – симпатич-
ний та близький, як добрий приятель, а хтось – навпаки.

РОЗСИПАНА МОЗАЇКА

Олена ПРОЦІВ,
директор бібліотеки ТДМУ,

Ігор ГАВРИЩАК,
викладач кафедри
української мови

Михайло СТЕЛЬМАХ
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72. Їжа. 73. Церква. 74. Вуж. 75. Кактус. 76. Жар. 77. Хан. 78. Ух.

ЯК ЗАХИСТИТИ ПЕЧІНКУ
ПІД ЧАС СВЯТ
Вже настали зимові свя-

та. Всі люди намагаються
зробити цей період особ-
ливим і незабутнім. Жінки
готують безліч смачних
страв, а чоловіки вируша-
ють до крамниці за про-
дуктами та спиртними на-
поями. Як же бути без ал-
коголю?

Гарний стіл тішить очі, а алко-
голь завжди піднімає настрій та
робить зимові свята веселішими.
На жаль, спиртне згубно впли-
ває на нашу печінку. Багато лю-
дей, незважаючи на цей факт, і
надалі вживають алкогольні
напої, до того ж у великій
кількості.
У процесі виконання своєї ос-
новної функції печінка втрачає
частину клітин. Тому багато лю-
дей задаються питанням: «Як за-
хистити печінку під час свят?»
Не раз порушувалося питання
про те, як відновити печінку після
свят. Звичайно, найкорисніше,
що ви можете зробити, – це не
пити. Але так уже повелося, що
99% людей не дотримуються цієї
поради. Тому давайте розгляне-
мо інші способи захисту печінки
від алкоголю.

Купуйте натуральні продук-
ти
Токсичні речовини – головна
загроза для печінки. Нині важко
знайти товари без консервантів

і шкідливих добавок. Харчові
добавки роблять продукти дов-
говічнішими та смачнішими, але
менш корисними. Тому перед
покупкою товару читайте ети-
кетку. Не женіться за низькими
цінами. Повірте, здоров'я до-
рожче.

«Ні» – жирним стравам
При приготуванні страв нама-
гайтеся якомога менше додава-

ти різні жирні продукти: майо-
нез, сметану і т. д. Використовуй-
те менш гострі приправи для м'я-
са та риби. До речі, риба й м'ясо
повинні бути не жирними. Іде-
альна риба для страв – тріска,
пікша або камбала.
Що стосується м'яса, то найк-
раще – кролятина або куряти-
на. Ще годиться м’ясо індички,

якщо заздалегідь видалити весь
жир.

Більше води та молочних
продуктів
Зробіть для себе закон: на кож-
ну чарку горілки – дві склянки
води. Також постарайтеся під час
трапези випити кілька склянок
знежиреного йогурту або кефі-
ру. Це значно допоможе вашій
печінці впоратися зі спиртним.

Корисні чаї
Багато лікарів радять: перед
тим, як сісти за стіл, випийте чай
з коренів кульбаби або ягід ялів-
цю. Такий корисний чай допомо-
же швидко відновити печінку.

Фізичні навантаження
Після однієї години трапези
за столом бажано прогулятися
або зробити якісь вправи, на-
приклад, віджимання або при-
сідання.
Якщо зважите на всі ці пора-
ди, то ваша печінка не постраж-
дає, а її клітини швидко віднов-
ляться після свят.

ЗНАДОБИТЬСЯ

Уже традиційним для
іноземних студентів Терно-
пільського державного ме-
дичного університету імені
І.Горбачевського стало про-
ведення церемонії вручен-
ня нагород «Аward night».
Як правило, ця імпреза
відбувається щороку.

Вручення нагород-2015 відбу-
лося увосьме та мало назву ІІ
Рlatinum award (ІІ платинове на-
городження). Традиція відзнача-
ти кращих студентів-нігерійців,
які навчаються в Тернополі, була
започаткована ще 2007 року.
Нагороди отримують ті, хто
впродовж року був успішним у
навчанні чи  мав певні досягнен-
ня у громадській діяльності або
спорті. Головна мета заходу по-
лягає у спонуканні інших членів
асоціації бути кращими.

ВІДЗНАКИ-

СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ ВЛАШТУВАЛИ
ПЛАТИНОВЕ НАГОРОДЖЕННЯ

Цього разу іноземні студенти
вирішили відзначити й викла-
дачів ТДМУ. Отже, найкращими,
на думку нігерійців, були доцент
кафедри внутрішньої медицини
№2 Галина Лихацька та куратор

неонатального центру, заві-
дувач кафедри педіатрії №2
Галина Павлишин.
Нагороди за сприяння у
розвитку асоціац ії та
підтримку іноземних сту-
дентів отримали ректор
ТДМУ, професор Михайло
Корда, заступник декана
факультету іноземних сту-
дентів Олена Покришко і
Шахзад Наджам.
Цього вечора також
відбувся конкурс краси се-
ред членів асоціації. За зван-
ня «Міс» і «Містера» NSA
(Асоціація студент ів-
нігерійців) змагалося чима-
ло юнаків і дівчат, проте пе-
ремогу здобули Фатунде

Толуваладе і Чіома Охаеквусі.
Церемонія була щедро пере-
сипана концертними номерами
у виконанні членів асоціації.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА


