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ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ЛІКАРІВІНТЕРНІВ
26 січня відбувся заключний етап Державної атестації лі
карівінтернів з психіатрії. Атестація проходила за участю
комісії під головуванням професора Андрія Скрипнікова, а та
кож членів комісії: професорів Ігоря Скрипника і Лілії Живо
товської, доцента Людмили Шилкіної та головного лікаря КП
«Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф.
Мальцева» Олега Погорілка.
Атестувалися 7 лікарівінтернів, які повністю виконали
навчальний план і програму інтернатури з фаху «Психіатрія».
На Державній атестації лікаріінтерни продемонстрували по
зитивні результати та отримали відповідні позитивні оцінки.
В урочистій атмосфері лікарямінтернам були вручені
Сертифікати лікарівспеціалістів та Сертифікати Крок3.
Пресслужба УМСА.

ЗАСІДАННЯ ПОВАЖНОЇ РАДИ
21 січня відбулося засі
дання Поважної Ради Від
знаки за професіоналізм та
милосердя «ОРДЕН СВЯТОГО
ПАНТЕЛЕЙМОНА».
У ньому взяв участь голова
Полтавської Регіональної Ра
ди Відзнаки, професор Ва
лерій Похилько. На порядку
денному розглядалися пи
тання діяльності Регіональ
них Рад у рамках проєкту
Відзнаки за професіоналізм
та милосердя «Орден Свято
го Пантелеймона» за резуль
татами зустрічей із Головою
Поважної Ради. Доповідав із
цього питання Василь Князе
вич, який проінформував, що
на сьогодні загальна кіль
кість членів Регіональних Рад

– 317 осіб, які задіяні у кон
курсному відборі Відзнак
«Орден Святого Пантелей
мона» та «Медаль Святого
Пантелеймона».
Голова Поважної Ради та
кож зупинився на питанні
щодо реалізації повнова
жень Поважної Ради та її ро
лі у суспільному житті країни,
наголосивши на необхіднос
ті популяризації Відзнаки як
серед лікарів, так і серед
представників громадськос
ті. Під час розгляду цього пи
тання вказувалося також на
те, що регіональні ради ма
ють в урочистій обстановці
нагороджувати переможців
регіонального відбору.
На засіданні розглянули

ще низку важливих організа
ційних питань, зокрема,
йшлося про стан та пер

спективи подолання й шляхи
протидії Covid19 в Україні.

Пресслужба УМСА.

НАВЧАЛЬНОТРЕНІНГОВА БАЗА
В академії створена, діє
та модернізується нав
чальнотренінгова база.
Останні світові тенденції в
організації надання медич
ної допомоги, а саме ак
цент на безпеці пацієнтів,
вимагають нових підходів до
вирішення проблеми ме
дичних помилок та неспри
ятливих подій у медичній
практиці. Безпека пацієнтів
повинна стати ключовою
складовою усіх систем, що
запроваджуються на націо

нальному, регіональному та
госпітальному рівнях.
Тому з метою підвищення
рівня теоретичних знань та
практичних навичок лікарів і
середнього
медичного
персоналу, а також забез
печення навчального про
цесу з лікарямиінтернами
та студентами в Українській
медичній стоматологічній
академії, створена, діє та
успішно
модернізується
навчальнотренінгова база.
Вона представлена цілим

рядом як мультидисциплі
нарних, так і фахових тре

нінгових центрів.

Пресслужба УМСА.

НОВИЙ СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК З НЕОНАТОЛОГІЇ
Валерій Похилько: «Трьохтомне видання «Неонатологія» –
задля покращення якості життя дитячого населення України»
Бібліотека Української медичної
стоматологічної академії отримала
100 екземплярів трьохтомного видан
ня «Неонатологія», створеного про
фесорськовикладацькою спільнотою
неонатологів України за редакцією
співробітниці Інституту педіатрії,
акушерства і гінекології ім. академі
ка О.М. Лук’янової, президента Асо
ціації неонатологів України, д.мед.н.,
професора Тетяни Знаменської.
Авторами наукового видання вис
тупили провідні фахівці України, се
ред яких – співробітники УМСА з
кафедри педіатрії № 1 з пропедевти
кою та неонатологією: професори
Валерій Похилько та Олена Ковальова
і асистент кафедри Юлія Чернявська.
Один із авторів – професор УМСА
Валерій Іванович Похилько розповів
про необхідність створення іннова
ційного підручника з неонатології
для забезпечення здоров’я майбут
нього покоління та про важливість
його впровадження у навчальний про
цес та практичну діяльність лікарів.
«Неонатологія» (трьохтомне ви
дання) базується на новітніх досяг
неннях медицини в галузі неонато
логії, сучасних засадах доказової ме
дицини, протокольного підходу до
надання медичної допомоги та її
стандартизації, згідно світових стан
дартів, – наголошує Валерій Іванович.
– Містить у собі вичерпний науко
вий і практичний досвід для вико
ристання його у своїй практиці нео
натологами і інтенсивістами».

– Валерію Івановичу, чим відрізня%
ється сучасний підручник від усіх вже
існуючих на українській мові підруч%
ників з неонатології?
– Він є науковим, медичним, про
фесійним виданням та має практич
не спрямування, оскільки надає
можливість лікарям отримати чіткі
алгоритми з лікування новонарод
жених та проведення інтенсивної те
рапії дітям з захворюваннями, які
мали тяжкий перебіг. Підручник
структурує проблемне поле сучасної
неонатології та визначає головні орі
єнтири надання допомоги новона
родженим дітям в Україні.
– Скільки часу така трудомістка
праця готувалася до випуску?
– Створювався підручник протя
гом 3х років ведучими професорами
в галузі неонатології і містить у собі
32 розділи вичерпної інформації та
масштабні знання загальною кіль
кістю більше 1300 сторінок.
– Скажіть, будь ласка, на кого орі%
єнтований науково%практичний під%
ручник?
– Для підвищення ефективності
неонатологічної та перинатальної
служби в Україні, посилення її про
філактичної спрямованості, покра
щення стану здоров’я дітей України
видання рекомендовано студентам,
лікарямінтернам, аспірантам ви
щих медичних навчальних закладів,
неонатологам та інтенсивістам, дос
лідникам та викладачам, які спеціа
лізуються у галузі неонатології.

– Бібліотека УМСА вже отримала
велику кількість підручників для нав%
чання майбутніх лікарів. Хто ще змо%
же отримати новітнє трьохтомне ви%
дання «Неонатологія»?
– Всі медичні вузи та перинатальні
центри України вже отримали під
ручник з неонатології задля підви
щення якості надання медичної до
помоги в Україні в умовах реформу
вання медичної системи охорони
здоров’я.
Головне, що вважає професор Ва
лерій Похилько, завдяки системному
та обґрунтованому підходу до обсте
ження, диференціальної діагности
ки, лікування та профілактики зах
ворювань неонатального періоду є
можливість покращити якість життя
дитячого населення України, і тим
самим зменшити їх інвалідизацію.
Єлизавета Золотарьова.

НОВА МОНОГРАФІЯ ПОБАЧИЛА СВІТ
Доцент кафедри патофі
зіології, кандидат медич
них наук Гришко Ю.М. у спі
вавторстві з А.І. Гоженко
(доктор медичних наук,
професор, заслужений ді
яч науки і техніки України,
директор ДП «Український
НДІ медицини транспорту
МОЗ України», президент
наукового товариства па
тофізіологів України, голо
ва Громадської організації
«Українська асоціація ме
дичної науки») видала мо
нографію «Функціонально
метаболічний континуум:
фізіологія і патологія», об
сягом 200 сторінок.

2 сторінка

В монографії обґрунтову
ється принципово нове зап
ропоноване авторами по
няття про функціонально
метаболічний континуум,
що є головною умовою ме
таболічного забезпечення
функції. Наведені дані щодо
функціональнометаболіч
ного континууму в нормі та
при патології. Показана
роль порушень метаболіз
му у виникненні основних
хвороб цивілізації, запропо
новані методологічний під
хід та методики діагностики
порушень функціонально
метаболічного континууму.
Монографія може бути ко

рисною для патофізіологів,
біохіміків та широкого зага
лу клініцистів і студентів ме
дичних вузів.
Доцент Гришко Ю.М. по

дарувала бібліотеці УМСА
два примірника монографії,
тому всі бажаючі можуть з
нею ознайомитися.
Пресслужба УМСА.

Трибуна лікаря

« Є Д Н І С Т Ь » : П І Д С У М К И РО К У 2 0 2 0
«Люди мріяли аби 2020й закінчився скоріше. Він позба
вив багатьох нас можливості вести звичний спосіб життя –
навчатися не перед екранами ноутбуків, зустрічатися з
близькими, подорожувати Україною та за кордон з ме
тою отримання професійного досвіду... Цей рік завдав
болю тисячам українців – він назавжди забрав життя рід
них. Боляче! Але життя продовжується, і ми просто не ма
ємо права зупинитися допомагати людям у скрутному
становищі, бо ми це можемо, вміємо, ми навчалися цьо
му більше 5 років, відколи існує наша «Єдність», — наго
лошують студенти масштабної спільноти УМСА, ті, для
яких цінністю життя є підтримка інших.
Волонтерський загін «Єд
ність» не зупинив свою діяль
ність в умовах пандемії CO
VID19. Протягом усього року
активно відбувався пошук до
норів крові для поповнення
Полтавської обласної станції
переливання та цільового до
норства для пацієнтів онкоге
матологічного
відділення
ДМКЛ. Спільними зусиллями
студентського активу медич
ної академії було залучено
близько 100 донорів нашого
міста, а це майже 35 літрів
крові для пацієнтів у критич
них станах. Самі ж волонтери
неодноразово здавали кров
за потреби.
Функціонування
Україн
ського реєстру донорів кіс
ткового мозку стало єдиним
шансом на пошук неродин
них донорів для транспланта
ції стовбурових клітин онкох
ворим. Волонтери УМСА до
лучилися до #BoneMarrowDo
norChallenge з метою поши
рення інформації про ре
єстр, а Олександр Помилой
та Тимур Кушнарьов стали по
тенційними донорами.
Доки дозволяла епідемічна
ситуація, волонтери активно
зустрічалися з учнями та сту
дентами в закладах освіти,
молоддю і людьми похилого
віку на healthлокаціях торгі
вельних центрів нашого міста,
реалізовуючи проєкт «Ми
обираємо здоров’я» за бага
торічної співпраці з Департа
ментом культури молоді та
спорту Полтавської міської
ради. Проведено масштабну
соціальнопрофілактичну ак
цію щодо зміцнення захисних
сил організму «Messenger іму
нітету» з подальшою участю у
міському флешмобі «Ми за
вакцинацію», цикл лекційно
тренінгових занять «Обереж
но! Туберкульоз».
Невдовзі «Єдність» змінила
формат ініціатив, продовжую
чи інформувати українців про
важливість здорового спосо
бу життя. Був зміцнений сек
тор комунікації та зв’язків із
громадськістю, розширено
відділ по роботі у соціальних

Трибуна лікаря

мережах. На сторінках во
лонтерського загону у Face
book та Instagram студенти
медики почали активно ство
рювати профілактичний кон
тент щодо запобігання сер
цевосудинним
захворю
ванням, боротьби з тютюно
палінням,
наркоманією,
ВІЛ/СНІДом, мозковим інсуль
том, акцентувати увагу на
важливості здорового харчу
вання та навіть попереджува
ти людей про необхідність
знань правильного падіння
під час ожеледиці, щоб уник
нути травм. Не залишилася
поза увагою тема насильства
та дискримінації у суспільстві.
Широкомасштабною прос
вітницькою ініціативою «Єднос
ті» під час пандемії стала он
лайн кампанія «StopCOVID19».
«Із масовим розповсюд
женням коронавірусної ін
фекції в українців розпочала
ся паніка. Інформаційна ата
ка була настільки сильною,
що люди не могли сконцен
труватися на важливому –
елементарних моментах, які
дозволять уникнути заражен
ня коронавірусом. Ми вирі
шили максимально графічно
це пояснювати населенню»,
– розповідають студенти во
лонтерського загону. Вони не
припиняють працювати з хво
рими на COVID19 у закладах
охорони здоров’я Полтави,
вкотре підкреслюючи, що
прості правила рятують життя.
Дякуючи партнерам – Між
народному
благодійному
фонду «Здоров’я майбутньо
го» та Фонду родини Нечитай
ло, волонтери презентували
нову для містян книгу «80 хит
ромудрих запитань про…»,
надруковану шрифтом Брай
ля. З нею можна ознайомити
ся у Полтавській обласній
бібліотеці для юнацтва імені
О. Гончара.
Також проведена соціаль
на акція #ТИ_НЕ_ОДИН, по за
вершенню якої передано ху
дожню літературу для пацієн
тів травматологічного відді
лення КП «Полтавська облас
на клінічна лікарня ім. М.В.

Скліфосовського Полтавської
обласної ради».
Щоб перемогти стрес та
депресію зооволонтери ра
дять частіше перебувати на
свіжому повітрі, вигулюючи
пухнастих улюбленців. Якщо
вдома немає домашньої тва
рини, є інший варіант – допо
могти безпритульним. 2020й
рік був продуктивний для во
лонтерського загону також у
цьому напрямку. Залучено
благодійників та передано
продукти харчування до пун
кту перетримки бездомних
тварин, що на вулиці Ниж
ньомлинській.
Екоактивність волонтерів
УМСА у «World Cleanup Day»
була спрямована на приби
рання території Огнівських
ставків.
Саморозвиток для «Єднос
ті» не має кордонів. Волонте
ри завжди у пошуку можли
востей брати участь у фору
мах, конференціях, вебіна
рах, змаганнях. Новообрана
голова – Єлизавета Первуши
на стала учасницею Всеук
раїнського молодіжного фо
руму з метою розвитку волон
терської діяльності, Олена
Жалдак вкотре відвідала сто
личну «Зелену школу» та ра
зом з Олександром Помило
єм взяли участь у V Міжна
родній науковопрактичній
конференції студентів і моло
дих учених «Мотивація в сис
темі академічної доброчес
ності». Там вони здобули пе
ремогу (науковий керівник,
доцент Юлія Ющенко).
«Нам є чим поділитися з мо
лоддю. Ми хочемо, щоб су
часна людина не була інер
тною, наша мета – на своєму
прикладі довести, що добрі
вчинки роблять оточення кра
щим, а постійний розвиток
допомагає зрозуміти своє
призначення в житті», – гово
рять спікери волонтерського
загону під час проведення ве
бінарів про можливості волон
терства в Україні та Європі.
Продовжено навчання пра

вилам надання домедичної
допомоги – Олена Школьна,
інструкторка з тактичної ме
дицини та парамедицини до
лучилася до проведення тре
нінгів у секторі ювенільної
пробації.
Любов до культурної спад
щини українського народу
стала свідомим кроком до
організації та проведення VІ
Всеукраїнського (ХVІ Всек
римського) конкурсу учнів
ської і студентської творчості
«Змагаймось за нове життя»,
присвяченого Лесі Українці
та підтримці флешмобу «Ви
шиванка УМСА 2020».
Допомога онкохворим ді
тям і пацієнтам Центру реабі
літації з органічними уражен
нями нервової системи є нап
рямком діяльності, яким пи
шається «Єдність». До вве
дення загальнонаціонально
го карантину волонтери ак
тивно проводили час з дітьми,
організовуючи їхнє дозвілля в
рамках проєкту «Дитяча ака
демія супергероїв». А потім
дарували свою енергію дис
танційно. Єлизавета Перву
шина вперше пробігла 36 кі
лометрів заради дівчинки з
порушенням зору – Любоми
ри Москаленко, мрія якої –
подолати марафон.
Не могли майбутні лікарі за
лишити без новорічних пре
зентів своїх маленьких друзів.
А тому долучилися до роботи
«Будиночка Святого Миколая»
та передали солодкі пода
рунки, вітальні листівки дітям в
онкогематологію. Благодійни
ками стали співробітники ка
федри експериментальної та
клінічної фармакології з клініч
ною імунологією та алерго
логією.
Волонтери не вважають,
що рік був складним та жах
ливим. Адже він навчив ціну
вати найголовніше: довгоочі
кувані зустрічі з батьками,
роботу невтомних медиків і
найголовніше – здоров’я та
життя!
Пресслужба УМСА.

сторінка 3

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
22 січня в академічних групах
ІІІго курсу з нормативним
терміном навчання медичного
факультету № 2 на інформа
ційновиховних годинах на ка
федрі мікробіології, вірусології
та імунології викладачі дистан
ційно долучили здобувачів освіти
до відзначення Дня Соборності
України.

Херсон, Чернігів, Святогірськ,
Вінниця та інші). Таким чином,
вони підкреслюють, що ми всі –
це один народ, і ніякі рубежі не
зможуть нас розділити, зокрема, у
наші надскладні часи, коли Украї
ну та її націю намагаються мораль
но знищити і роз’єднати споконві

ку міцно скріплені духовні зв’яз
ки.
Учасники заходу разом дійшли
висновку, що День Соборності Ук
раїни – це знову нагадування про
те, що сила Української держави –
в єдності українських земель!

Пресслужба УМСА.

Вшанували дві визначні дати –
проголошення незалежності Укра
їни ІV Універсалом Центральної
Ради (1918 р.) та Соборності Ук
раїни (1999 р.).
Презентували також фотовис
тавку «Я люблю Україну! Україна –
наш дім», де студенти 11ї, 9ї, 8ї
груп і викладачі, доценти Тетяна
Дерев’янко та Ірина Звягольська
презентували цікаві світлини, в
яких відображені культурноісто
ричні, природні, архітектурні цін
ності різних регіонів України
(Полтава, Харків, Львів, Одеса,

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ УМСА В НОВОМУ ПРОЄКТІ
У День Соборності України сту
денти медичного факультету № 2
разом з деканом факультету, про
фесором Денисом Капустянським,
його заступниками та куратора
ми академічних груп, викладачами
кафедр медичної біології, мікробіо
логії, вірусології та імунології, до
лучилися до онлайнпроєкту – пер
шого в історії України віртуально
го ланцюга Соборності «Київ
Сімферополь».
Онлайнланцюг утворили ава
тарки учасників. Вони одна за од
ною вишикувались на карті за
маршрутом протяжністю 1058 кі
лометрів – від Софіївської площі
у Києві до парку Тараса Шевчен
ка у Сімферополі.
Віртуальний ланцюжок п’ять

разів перетнув Дніпро: на мосту
Патона, де традиційно кияни
створювали живий ланцюг Єд
ності, біля Черкас, Кременчука, у
Дніпрі та Запоріжжі.
«Для єдності немає обмежень, і
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відстань не має значення. Важли
вим є лише прагнення бути разом
– в одній соборній Україні», –
вважають учасники заходу.
Пресслужба УМСА.
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