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В І ТА Є М О З Н А Г О Р О Д А М И !
1214 жовтня 2020 року
відбулася Дванадцята між
народна виставка «Іннова
тика в сучасній освіті» в
Київському Палаці Спорту.
Організувала та провела
виставку Компанія «Вистав
ковий Світ» за інформацій
ної та методичноорганіза
ційної підтримки Міністерс
тва освіти і науки України,
Національної академії пе
дагогічних наук України.
Українська медична сто
матологічна академія взяла
активну участь у конкурсних
заходах виставки. За резуль

татами проведених рейтин
гових конкурсів УМСА наго
роджена:
– Золотою медаллю та
Дипломом у номінації «Інно
ваційна діяльність закладів
освіти як важливий фактор
забезпечення якості освіти»;
– Почесним званням «Лі
дер інновацій в освіті»;
– Дипломом за презента
цію досягнень і упроваджен
ня інновацій в освітній про
цес.
ВІТАЄМО
З НАГОРОДАМИ!

Пресслужба УМСА.

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УМСА
25 ЛИСТОПАДА ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ В ОНЛАЙНОВОМУ ФОРМАТІ.
ЙОГО ВІДКРИВ РЕКТОР АКАДЕМІЇ ПРОФЕСОР ВЯЧЕСЛАВ ЖДАН.
Під час засідання про
ректор з науковопедаго
гічної та виховної роботи,
професор Валерій Похиль
ко доповів про превентивну
діяльність соціальнопси
хологічної служби Україн
ської медичної стоматоло
гічної академії з проявів бу
лінгу, насилля, дискримі
нації.
Далі серед основних пи
тань порядку денного були
звіти завідувача кафедри
клінічної анатомії та опера
тивної хірургії, професора
Сергія Білаша та завідувача

кафедри медицини катас
троф і військової медицини,
професора
Костянтина
Шепітька про виконання ни
ми умов Контракту на поса
ді за 5 років; у доповіді голо
ви ради молодих вчених,
професора Віталія Костен
ка підбиті підсумки конкур
су наукових праць молодих
учених академії, який був
присвячений Дню науки, а
також розглянуті поточні
справи.

Пресслужба УМСА.

НОВИЙ ПІДРУЧНИК З НЕОНАТОЛОГІЇ
Нещодавно медична спільнота Ук
раїни отримала новий сучасний під
ручник з неонатології. Серед авторів
цього наукового видання співробітни
ки УМСА з кафедри педіатрії №1 з
пропедевтикою та неонатологією:
професори Валерій Похилько та
Олена Ковальова і асистент кафедри
Юлія Чернявська.
Запропонований професорсько
викладацькою спільнотою неонато
логів України читачу підручник «Нео

натологія» (трьохтомне видання) міс
тить у собі вичерпний науковий і прак
тичний досвід для використання його
у своїй практиці неонатологами і ін
тенсивістами.
Він найбільш професійно та теоре
тично обґрунтовано структурує проб
лемне поле сучасної неонатології та
визначає головні орієнтири надання
допомоги новонародженим дітям в Ук
раїні, чим вигідно відрізняється від усіх
існуючих на українській мові підручни

ків з неонатології. Автори методологіч
но вдало суміщають системний та на
уковий підходи, що базуються на клі
нічних протоколах та стандартах, які
засновані на доказовій базі. Розгляду
кожної теми передує викладення нау
ковцями поглядів на неї.
Рекомендовано неонатологам і ін
тенсивістам, дослідникам та виклада
чам, студентам і аспірантам, які спеці
алізуються у галузі неонатології.

Пресслужба УМСА.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧА НАРАДА
21 жовтня під головуванням зас
тупника Міністра охорони здоров`я
Ірини Микичак та за участі гене
рального директора директорату ви
щої освіти і освіти дорослих МОН
України Олега Шарового відбулась у
форматі онлайн всеукраїнська ви
робнича нарада. У ній взяли участь
усі керівники вищих навчальних зак
ладів України.
Головним питанням було обгово"
рення умов майбутньої вступної
кампанії"2021. Йшлося також про
вирішення актуальних питань ро"
боти і навчання в умовах каранти"
ну, спричиненого коронавірусом
COVID"19.
В обговоренні взяв участь ректор

академії, професор Вячеслав Ждан
разом із першим проректором, про"
фесором Валентином Дворником
та начальником відділу з науково"

педагогічної роботи і організації
навчально"наукового процесу, про"
фесором Іваном Старченком.
Пресслужба УМСА.

УЧАСТЬ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРОЄКТІ
Академія долучилась до
проєкту Американської
ради з міжнародної освіти.

Співробітники академії:
в.о. проректора з навчаль"
ної роботи Давид Аветі"
ков, зав. аспірантури нау"
кового відділу Галина Мо"
роховець та фахівець від"
ділу моніторингу та кон"
тролю якості освіти Анто"
ніна Стриж взяли участь в
онлайн заході «Академіч"
на доброчесність у систе"
мі внутрішнього забезпе"
чення якості освіти в уні"
верситетах».

Він тривав з 23"го по
27"е листопада 2020 року
в рамках проєкту Амери"
канської ради з міжнарод"
ної освіти «Ініціатива ака"
демічної доброчесності та
якості освіти» та здійсню"
вався спільно з МОН Ук"
раїни та НАЗЯВО.
З вітальними словами
виступили: Скотт Вітмор
– заступник аташе з пи"
тань культури Посольства
США в Україні; Енн До"
морад – Старша виконав"
ча директорка, Амери"
канські Ради з міжнарод"

ної освіти; Ярема Бачин"
ський – Директор в Укра"
їні, Американські Ради з
міжнародної освіти; Яна

Чапайло – Координатор"
ка проєкту «Ініціатива
академічної доброчеснос"
ті та якості освіти».
Пресслужба УМСА.

ПОСВЯТА ЛІКАРІВАНЕСТЕЗІОЛОГІВ
В минулому році за ініціа
тиви кафедри анестезіоло
гії та інтенсивної терапії
УМСА і відокремленого
підрозділу Асоціації анес
тезіологів України була за
початкована традиція про
ведення посвяти молодих
лікарівінтернів – анестезі
ологів (а їх приступило до
навчання рівно 30 осіб) на
фаховому науковопрак
тичному зібранні в присут
ності старших колег.

Цього року через каран"
тинні заходи цей профе"
сійний ритуал відбувся в
скороченому вигляді з
дотриманням всіх протие"
2 сторінка

підемічних вимог. Співро"

професором Д.А. Шкуру"

бітники кафедри анесте"

пієм разом із адміністра"

урочисто привітали окре"
мо кожну групу інтернів із
професійним святом, ви"
голосили напутні промо"
ви, вручили іменні беджі,
сувеніри та цьогорічну
добірку фахового видання
«Біль, знеболення та ін"
тенсивна терапія».
Особливим цей захід
був для дитячих анестезі"
ологів, адже підготовка
таких фахівців цього року
була розпочата в академії
вперше.

зіології на чолі з д.мед.н.,

цією лікувальних закладів

Пресслужба УМСА.

Трибуна лікаря

"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМОРБІДНОСТІ В ЗАГАЛЬНОЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ"
ОБЛАСНА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
15 жовтня відбулась традиційна
обласна науковопрактична конфе
ренція «Актуальні питання коморбід
ності в загальнолікарській практиці».
Вона була присвячена 100річчю Ук
раїнської медичної стоматологічної
академії. Наукове зібрання відбуло
ся на високому рівні за участі співро
бітників кафедри сімейної медицини
і терапії та суміжних кафедр в он
лайн режимі на платформі Zoom.
На початку конференції з привіталь
ним словом до її учасників від імені
ректора УМСА, професора Вячесла
ва Ждана виступила завідувачка ка
федри сімейної медицини і терапії
Марина Бабаніна.
Упродовж роботи конференції
учасники обговорили широке коло
питань коморбідної патології. Були
висвітлені питання метаболічного син
дрому, функціональної диспепсії у
ревматологічних хворих, жовтяниці, як
проблеми коморбідності, подагрич
ної нефропатії, остеортриту, диверти
кулярної хвороби, дисфункції щито

видної залози, хондропротекції, зах
ворювань органів дихання. Розглянуті
останні клінічні рекомендації та про
токоли щодо діагностики і лікування
хворих із різними захворюваннями
внутрішніх органів та поєднаної пато
логії.

Конференція викликала суттєвий ін
терес у спільноти лікарів, було обго
ворено багато цікавих питань. Все це
– яскравий доказ актуальності тем,
запропонованих на конференції.
Пресслужба УМСА.

"МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ"
НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
12–13 листопада кафедра після
дипломної освіти провела науково
практичну конференцію з міжнарод
ною участю «Мультидисциплінарний
підхід в ортодонтичному лікуванні»,
присвячену 100річчю Української
медичної стоматологічної академії
та 30річчю кафедри післядипломної
освіти лікарівортодонтів.
Конференція передбачала стендо

ві доповіді, випуск збірника тез та нау
кових статей в журналі «Актуальні
проблеми сучасної медицини: Вісник
Української медичної стоматологічної
академії».
В конференції взяли участь 153 нау
ковця, в тому числі 54 з інших міст Ук
раїни, 5 учасників з Бразилії: Borsato,
K.T.; Loiola, M.E.A.; Marcia R. E. Ap. S.
Gandini; Borges, S.; Gandini J’u nior,

L.G.Department of Child Clinical  Post
graduate in Dental Sciences  Ortho
dontics  Faculty of Dentistry of Araraqu
~
ara – Sao
Paulo State University – Arara
~
quara / Sao
Paulo / Brazil.
Усього було представлено 58 допо
відей, 11 статей, 25 тез.
Кожен учасник конференції отри
мав сертифікат.

Пресслужба УМСА.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНА НАУКА – У ПОЛТАВІ!
На два дні Полтава стала цен
тром української анестезіологічної
науки. 11 і 12 листопада відбулися
офіційні захисти двох дисертацій
на здобуття наукового ступеня
«Доктор філософії» за спеціальніс
тю «222Медицина», спеціалізації
«14.01.30 – Анестезіологія та інтен
сивна терапія».
Холод Дмитро Анатолійович пред
ставив до спеціалізованої разової
вченої ради ДФ 44.601.009 (голова
ради – професор Крючко Т.О.) ди
сертаційну роботу «Оптимізація інтен
сивної терапії новонароджених із
синдромом гастроінтестинальної не
достатності».
Терів Петро Степанович представив
до спеціалізованої разової вченої ра
ди ДФ 44.601.010 (голова ради – про

Трибуна лікаря

фесор Литвиненко Н.В.) дисертаційну
роботу «Цинкзалежні реакції у хво
рих з гострою церебральною недос
татністю: клінічні прояви, патогенетич
ні механізми, оптимізація інтенсивної
терапії».
У розгляді дисертацій взяли участь
члени спеціалізованих вчених рад –
провідні вчені за темою дисертацій
них робіт професор Ксьонз І.В., про
фесор Дельва М.Ю., доцент Цвіренко
С.М., доцент Силенко Г.Я. (УМСА),
професор Фесенко А.У. (Львівський
національний медичний університет
ім. Д. Галицького), д.мед.наук Сурков
Д.М. (КП «Дніпропетровська обласна
дитяча клінічна лікарня»), професор
Дубров С.О. (Національний медич
ний університет ім. О.О. Богомольця),
професор Галушко О.А. (Національ
на медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика). Також в засі
данні могли взяти участь всі бажаючі.
Захист дисертацій пройшов у фор
маті активної наукової дискусії. Ди
сертантам були задані гострі запи
тання, на які вони дали впевнені і ви
черпні відповіді. Члени спеціалізова
них вчених рад відзначили високий рі
вень підготовки дисертаційних робіт
та шляхом таємного голосування ух
валили рішення про присвоєння ди
сертантам наукового ступеня «Док
тор філософії».
Обидві дисертації були виконані на
кафедрі анестезіології та інтенсивної
терапії УМСА під керівництвом про
фесора Шкурупія Д.А. і стали перши
ми дисертаційними роботами в істо
рії академії, повністю підготовлені в її
аспірантурі з цієї спеціальності.
Пресслужба УМСА.

сторінка 3

«IMEDSCOP 2020»
І МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
9 жовтня в режимі
онлайн відбулася 1ша
Міжнародна студент
ська наукова конферен
ція «IMEDSCOP 2020».
Протягом конферен"
ції було проведено 13
секційних засідань, 2
англомовні вебінари та
церемонію закриття.
Загалом на онлайн"
конференції були при"
сутні 538 учасників із
різних країн світу: Гре"
ції, Литви, Білорусі,
Казахстану, Туркменіс"
тану, Росії та України.
Найбільшу кількість
вільних слухачів зібра"
ли секції клінічної ме"
дицини №2 – 51, №4 –

49 та №3 – 41.
Усі вебінари та цере"
монія закриття відбува"
лися з онлайн"трансля"
цією на офіційну сто"
рінку конференції у Fa"
cebook та доступні у
вільному доступі для
повторного перегляду.
Деталі оцінювання та
перелік
переможців
можна знайти за поси"
ланням: https://sntum"
sa.pl.ua/uk/node/375.
Від викладачів нашої
академії які ще у мину"
лому році збагатили
наш книжковий фонд і
забезпечили цьогоріч"
них призерів цінними
відзнаками, усі дипло"

манти 1, 2 та 3 ступеня
отримали у подарунок
найкориснішу річ для
студента – книгу. Та"
кож переможцям було
вручено ювілейне ви"
дання
книги
«Од"

кровення. 1921–2016:
ВДНЗУ

«Українська

медична стоматологіч"
на академія» у спогадах
сучасників».
Рада СНТ.

ВІТАЄМО З ПОЧЕСНИМИ НАГОРОДАМИ
16 жовтня у Полтавській об
ласній універсальній науковій біб
ліотеці імені Івана Котлярев
ського відбулася урочиста цере
монія нагородження лауреатів
Премії Полтавської облради іме
ні Юрія ГорлісаГорського.
Відповідно до розпорядження
голови обласної ради нагрудним
знаком «За вірність народу Ук"
раїни» ІІ ступеня нагородили
доктора медичних наук, завіду"
вача кафедри хірургії №3 Укра"
їнської медичної стоматологіч"
ної академії, лікаря"хірурга ви"
щої кваліфікаційної категорії
Сергія ПАНАСЕНКА.
Грамоту Полтавської обласної
ради за значний особистий вне"
сок у національно"патріотичне
виховання молоді Полтавщини
отримала старший викладач ка"
федри українознавства та гума"
нітарної підготовки Української
медичної стоматологічної ака"
демії Вікторія ЮФИМЕНКО.
Колектив академії щиро вітає
наших викладачів з почесними
нагородами і бажає їм міцного
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здоров’я та успіхів, натхнення та
благополуччя, наснаги на нові
професійні здобутки і особисті
досягнення!
З часу заснування Премії імені
Юрія ГорлісаГорського лауреа
тами стали 17 громадян. Премія
заснована в 2017 році з метою
сприяння національнопатріо
тичному та військовопатріо
тичному вихованню молоді Пол
тавщини. Премією нагороджу
ються військовослужбовці, вете
рани Збройних Сил України, учас
ники бойових дій, митці, педаго

ги, представники громадськості.
Пресслужба УМСА.
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ЗУСТРІЧ РЕКТОРА АКАДЕМІЇ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ
15 жовтня в УМСА відбулась традиційна зустріч ректора академії, про
фесора Вячеслава Ждана зі студентським активом. Очільники Студент
ського парламенту та Студентського профкому, Студентського науково
го товариства, волонтери, представники ради гуртожитків і всіх факуль
тетів та курсів поспілкувалися з ректором академії, професором Вячесла
вом Жданом і запитали його про все, що турбує студентську спільноту
академії.
У цій зустрічі також взяли участь
проректор з науково"педагогічної
та виховної роботи Валерій По"
хилько, очільники всіх факультетів
академії та медичного коледжу
УМСА.
Ректор академії, професор Вячес"
лав Ждан після привітання розпо"
вів про особливості навчального
процесу та перспективи його роз"
витку в умовах пандемії COVID"19,
а також закликав усіх дотримувати"
ся протиепідемічних заходів.
Запитань же було багато. Серед

них і нагальні питання, які турбу"
ють студентів в умовах пандемії
COVID"19, а саме: чи вплине епіде"
міологічна ситуація на подальше
навчання у 1"му семестрі та які сце"
нарії проведення зимової сесії мож"
на прогнозувати, як вплине на по"
дальше навчання та роботу майже
відсутня практична складова нав"
чання під час складної епідеміоло"
гічної ситуації та чи мають право
студенти індивідуально з науковим
керівником мати доступ до пацієн"
тів для виконання наукового дос"

лідження в умовах карантинних за"
ходів?
Цікавило студентів також чи змо"
жуть вони у випадку впровадження
дистанційного навчання брати
участь у проведенні лабораторних
досліджень на кафедрах за умови
дотримання протиепідемічних за"
ходів та чи доцільно планувати про"
ведення наступної студентської на"
укової конференції «IMEDSCOP –
2021» у березні в гібридному
форматі.
Обговорили на зустрічі можливі
подальші зміни в інтернатурі, роз"
поділ на працевлаштування, роботу
симуляційного Центру, забезпечен"
ня стоматологічних кафедр матері"
алами для практичних занять та ін"
ші, не менш важливі питання.
Актуальним було і облаштування
комфортного проживання у гурто"
житках, дотримання заходів проти"
пожежної безпеки, виконання пра"
вил внутрішнього розпорядку.
Запитання були цікавими і прак"
тично такими, які вирішуються
спільними зусиллями. Тож зустріч
виявилась не тільки досить трива"
лою та комунікативною, але, і, що
найголовніше, конструктивною.
Єлизавета Золотарьова.

СПІЛЬНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Ректор Української медичної сто
матологічної академії, професор Вя
чеслав Ждан та викладачі кафедри
фізичного виховання і здоров’я, фі
зичної терапії, ерготерапії зі спор
тивною медициною та фізичною ре
абілітацією УМСА вважають, що
підготовку спеціалістів з медичної
реабілітації необхідно проводити у
двох напрямках, а саме: первинної
підготовки студентів та вторинної
перепідготовки лікарівспеціалістів.
Це дасть можливість якомога ско
ріше отримати значну кількість не
обхідних спеціалістів.
Ректор академії, професор Вячес"
лав Ждан побував на спільному
практичному занятті, проведеному
на базі зали кінезотерапії Полтав"
ського КЕПОП, і залишився задо"
волений побаченим. Він вважає,
що одним із ефективних напрямків
Трибуна лікаря

лікування є створення потужних
реабілітаційних центрів та підго"
товка відповідних кваліфікованих
кадрів.
Заняття успішно провели канди"

дат медичних наук, доцент Євген
Страшко та лікар"спеціаліст з фі"
зичної та реабілітаційної медицини
Полтавського КЕПОП Євген Усов"
чіков.
Пресслужба УМСА.
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НЕТЕРПІННЯ СЕРЦЯ
«Добро повинно бути дієвим», –
так вважають волонтери загону
«Посмішка» стоматологічного фа
культету УМСА (кафедра дитячої
терапевтичної стоматології з про
філактикою стоматологічних зах
ворювань). А відтак постійними
добрими справами, які приносять
суттєву користь тим, хто її пот
ребує, повсякчас примножують
славу найгуманнішої із професій та
рідної академії, у стінах якої впро
довж всього навчання формується
їх духовний потенціал справжнього
Лікаря і Людини.
В умовах нинішньої пандемії, що
примусила весь світ мобілізувати
усі людські ресурси, волонтери
«Посмішки», спостерігаючи за нап"
руженою боротьбою медиків за
життя хворих, не можуть залишати"
ся осторонь. Такій активній позиції
на власному прикладі вчать їхні
викладачі, які також нині на перед"
ньому краї: чергування у лікарнях,
численні консультації хворих і що"
денні заняття онлайн з ними ж,
своїми студентами, яким прагнуть
якомога більше передати знання та
досвід…
Вже зараз ніхто не пам`ятає, хто
першим запропонував проводити
рейди з тим, щоб попереджати пе"
рехожих про необхідність застосу"
вання масок у людних місцях, а у

разі можливості поділитися і сами"
ми масками.
Разом з асистентом кафедри,
к.мед.наук Оксаною Павленковою
ретельно і самі одяглися, «озброї"
лися» масками та приготувавши
власноруч «Пам`ятки» і дбаючи про
соціальну дистанцію, відправилися
у перший рейд. Опісля зізналися,
що дещо побоювалися можливої
агресії з боку порушників режиму.
Але даремно! Люди не тільки поста"
вилися з розумінням, а щиро дяку"
вали, деякі ж навіть вибачалися за
власну забудькуватість (замислив"
ся, не встиг одягти і. т.д.)
Рейд виявився вдалим. І справа
тут не тільки у тому, що добрі діла
завжди мають добре ім`я. Хоча і це

також важливо. Але у даному ви"
падку має місце скоріше «нетерпін"
ня серця» за назвою однойменного
твору Стефана Цвейга! «Нетерпін"
ня серця» – це не тільки здатність
до співпереживання, а перш за все
не на словах, а на ділі прагнення
будь що поліпшити страждання ін"
шого, намагатися власноруч відвер"
нути від нього загрозу.
Наша волонтерська «Посмішка»
це стверджує усіма своїми справами
у тривожний для всіх час. ЇЇ «нетер"
піння серця» означає, що у недале"
кому майбутньому нинішні поки
що студенти будуть справжніми Лі"
карями, достойними випускниками
академії, якій невдовзі виповниться
вже 100 років!
Пресслужба УМСА.

ХХ РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
9 листопада, у День української пи
семності та мови, студентипершо
курсники УМСА, зорганізовані викла
дачами кафедри українознавства та
гуманітарної підготовки, написали
ювілейний ХХ радіодиктант націо
нальної єдності.
Традиційна подія цьогоріч була
ще масштабнішою, ніж раніше, що"
року диктант розширює межі. Його
транслювали на «Українському ра"
діо», радіо «Культура», «UA: Першо"
му», усіх регіональних каналах, на
фейсбук"сторінках Суспільного й
каналах Суспільного в YouTube. По"
літики, представники влади, митці
разом писали радіодиктант у Націо"
нальній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського.
О 9:00 ведучі в студії розказали іс"
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торію диктанту й дали змогу всім
охочим підготуватися до написан"
ня. Сам же радіодиктант почався о
9:30.
Цьогоріч диктант із назвою «Вик"
лики книжкової ери» готували три
фахівці. Текст для диктанту написав
відомий письменник і видавець, ла"
уреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка Іван Малко"
вич. Науковою консультанткою
проєкту стала мовознавиця, док"
торка філологічних наук, професор"
ка кафедри української мови Націо"
нального університету «Києво"Мо"
гилянська академія» і провідна нау"
кова співробітниця Інституту укра"
їнської мови Національної академії
наук України Лариса Масенко. Чи"
тала диктант знаменита акторка з

філігранною дикцією Римма Зюбі"
на, яку відібрали на попередньому
кастингу на UA: Українське радіо.
За словами студентів, вони долу"
чилися до акції написання радіо"
диктанту, бо це те, що всіх об’єднує.
На думку студентів, головне – не
написати без помилок, а об’єдну"
вальний момент, єдність.
До слова, дату 9 листопада для
Дня української мови та писемності
обрали неспроста, адже за правос"
лавним календарем — це день вша"
нування пам’яті Преподобного
Нестора"Літописця — послідовника
творців слов’янської писемності
Кирила і Мефодія. День встановле"
ний указом президента України 6
листопада 1997 року.
Кафедра українознавства
та гуманітарної підготовки.

Трибуна лікаря

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО ПОСІБНИКА
11 листопада на базі Тренінгового центру сучасних пе
ринатальних технологій ім. М. МаксимовичаАмбодика
відбулася презентація посібника співробітників кафедри
педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією УМСА:
Похилька В.І, Соловйової Г.О., Цвіренко С.М. «Холте
рівське моніторування ЕКГ у новонароджених: методич
ні можливості та клінічні переваги», на якій були при
сутні лікаріінтерни неонатологи та педіатри.
У представленому посібнику детально описано мето"
дику проведення Холтеровського моніторування у но"
вонароджених.
За основу покладено послідовний виклад електрофізі"
ологічних закономірностей, представлені ЕКГ"патерни
здорових доношених дітей, передчасно народжених та
новонароджених з перинатальною патологією.

Посібник розрахований на практичних лікарів"нео"
натологів, лікарів"педіатрів, сімейних лікарів, лікарів"
інтернів, студентів медичних вузів.
Пресслужба УМСА.

ЗУСТРІЧ З ВИХОВАНЦЯМИ ЛІЦЕЮІНТЕРНАТУ
Доброю традицією стало
відвідування колективом
кафедри післядипломної
освіти лікарів стоматоло
гівортопедів шкілінтер
натів м. Полтави.
12 жовтня, напередодні
Дня захисника України та
Дня українського козац"
тва, що відзначаються 14
жовтня у день Покрови
Пресвятої Богородиці, ми
завітали до вихованців
Полтавського обласного
наукового ліцею"інтерна"
ту ім. А.С. Макаренка, що
знаходиться у с. Ковалів"
ка.
Нашою метою було до"
нести до підлітків вось"
мих та дев’ятих класів ін"
формацію про шкідли"

вість вживання наркоти"
ків, алкоголю та тютюну,
продемонструвати відео"
фільм про історію україн"
ського козацтва.
Лікарі"інтерни 219 гру"
пи підготували цікаві роз"
повіді про необхідність
догляду за ротовою по"
рожниною, продемонс"
трували техніку чистки
зубів та подарували учням
предмети гігієни. Колек"
тив кафедри передав для
вихованців інтернату теп"
лий одяг, канцелярські
приладдя, солодощі.
З огляду на те, що лі"
цей"інтернат носить ім’я
А.С. Макаренка, екскур"
совод Тамара Кривошап"
ка запросила всіх до му"

зею"заповідника Антона
Семеновича, де презенту"
вала розповідь про істо"
ричну спадщину великого
педагога, його вклад у
розвиток національної

освіти.
Під кінець зустрічі ви"
хованцям ліцею"інтерна"
ту були роздані подарунки
та зроблені фото на
пам’ять.

ПРОФІЛАКТИКА ПРОЯВІВ БУЛІНГУ
На кафедрі експериментальної та клінічної фармако
логії з клінічною імунологією та алергологією під керів
ництвом завідувача кафедри Руслана Луценка та викла
дачів Антоніни Сидоренко і Світлани Чечотіної було ор
ганізовано виховний захід для здобувачів освіти за спеці
альністю «Парамедик» 21 групи.
Практичним психологом Тетяною Климач проведе"
ний тренінг «Профілактика проявів булінгу серед сту"
дентської молоді». Метою тренінгу було ознайомити
присутніх з поняттям «булінг», його типовими ознака"
ми, структурою та типами.
Під час виховної години студенти визначили, хто та"
кі булери, спостерігачі та жертви булінгу. Тренінг
пройшов у дружній атмосфері, засвідчив, що прояви
Трибуна лікаря

булінгу відсутні, а в групі злагоджені доброзичливі вза"
ємовідносини.
Пресслужба УМСА.
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МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ УМСА ЗНОВУ НА ВИСОТІ
На Міжнародному фестивалікон
курсі мистецтв «Wawelskie skarby»,
який відбувся дистанційно у м. Кра
ків (Польща), мистецькі колективи
відділу культурно освітньої діяльнос
ті академії здобули нову перемогу!
Художній керівник відділу, заслу"
жений артист естрадного мистецтва
Ігор Табель в категорії «Професіо"
нали» виборов Диплом премії
«Гран"прі» фестивалю та від Всеук"
раїнського об’єднання «Країна» за
представленням Європейської мо"

лодіжної ліги отримав Знак народ"
ної пошани «Музичний Олімп».
Народний аматорський ансамбль
танцю «Юність» (керівник Олена
Матюніна) у категорії «Танці наро"
дів світу» здобув Диплом премії
«Гран"прі».
Народні аматорські вокальний
ансамбль «Мальви» (керівник Люд"
мила Сидоренко) та духовий ор"
кестр (керівник Дмитро Лузанов"
ський) здобули Дипломи І ступеню
у своїх категоріях.

Дипломи І ступеню також отри"
мали ансамбль бально"спортивного
танцю «Орхідея» (керівник Ірина
Люблінська) та ансамбль народно"
го танцю співробітників «Візерун"
ки» (керівник Лариса Кириленко).

Вітаємо з новою яскравою пере
могою усіх митців! Ваші здобут
ки – гідний подарунок рідній ака
демії до майбутнього 100літ
нього ювілею!
Пресслужба УМСА.

ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
14 жовтня у День захисника Укра
їни у Полтаві на території Музею
важкої бомбардувальної авіації від
булися урочистості, присвячені вша
нуванню живих і пам`яті полеглих у
боях за Україну воїнів.
Була відкрита «Стіна пам`яті», на
якій розміщені світлини та короткі
біографії героїв.
Викладачі, ветерани разом зі сту"
дентами та волонтерами УМСА
прийшли віддати шану загиблим.
Вони поклали живі квіти до під"
ніжжя Стіни і разом з усіма застиг"
ли у скорботній хвилині мовчання,
віддаючи данину мужності та геро"
їзму українських воїнів.
Також до Дня захисника України
відбувся відкритий стрілецький
турнір «Лазертаг». Він проводився
в закритому приміщенні на базі
спортивного комплексу УМСА.
Була використана спеціальна зброя
з безпечними «електронними» пос"
трілами системи «лазертаг».
Учасники повинні були виконати
3 основних завдання: стрільба з по"
ложення «лежачи без упору», з по"
ложення «сидячи або з коліна», з
положення «стоячи».
У турнірі визначалася особиста
індивідуальна першість зі стрільби,
тобто реєструвався час виконання
усіх етапів кожного учасника, та
обиралися переможці.
Нагороду за І місце отримав сту"

дент 4 курсу медичного факультету
№1 – Болдишор Віталій; за ІІ місце
– студент 1 курсу медичного фа"
культету №1 Чуприна Олексій; за
ІІІ місце – студентка 4 курсу ме"
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дичного факультету №2 Коноваль"
ська Дар’я.
Учасники отримали безліч пози"
тивних емоцій та цікавих призів.
Пресслужба УМСА.
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