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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Згідно з пропозицією Міністерства охорони здо
ров’я України щодо утворення Полтавського держав
ного медичного університету з віднесенням його до
сфери управління Міністерства охорони здоров’я Ук
раїнську медичну стоматологічну академію реорга
нізовано шляхом її приєднання до Полтавського дер
жавного медичного університету.
Відповідне розпорядження прийнято Кабінетом
Міністрів України (Розпорядження КМУ від 09.12.2020
року № 1537р «Про утворення Полтавського

державного медичного університету»).
Актом передбачено, що витрати, пов’язані із зазна
ченою реорганізацією, здійснюватимуться у межах
бюджетних призначень, передбачених Міністерству
охорони здоров’я для підготовки кадрів.
Здобувачі освіти та інші особи, які навчаються в Ук
раїнській медичній стоматологічній академії, про
довжують навчання у Полтавському державному ме
дичному університеті.
Пресслужба УМСА.

АКТОВА РАДА. ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
23 грудня 2020 року у
форматі онлайн відбулася
двадцять перша Актова ра
да. У ній взяли участь про
фесори, доценти, виклада
чі, аспіранти, здобувачі на
укового ступеня.
Актову раду розпочав
ректор, професор Вячес
лав Ждан. Він урочисто при
вітав працівників академії,
нагороджених у 2020 році
Почесними грамотами та
Відзнаками та яким присуд
жено науковий ступінь док
тора і кандидата медичних
наук/доктора філософії та
присвоєно вчене звання

професора і доцента.
З доповіддю про наукову
діяльність Української ме
дичної стоматологічної ака
демії у 2020 році виступив
проректор з наукової робо
ти, професор Ігор Кайда
шев.
«Моє життя і життя кафед
ри – єдині» – такою була те
ма Актової промови профе
сора Таїсії Скрипнікової.
Були заслухані звіти пра
цівників академії про вико
нання науководослідних
робіт у 2020 році.
На завершення Актова ра
да затвердила плани вико

нання науководослідних ро
біт та підготовки науковопе

дагогічних кадрів на 2021 рік.

Пресслужба УМСА.

АКАДЕМІЯ – ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УРАЇНИ
В умовах карантинних
обмежень, запроваджених
Кабінетом Міністрів Украї
ни, Всеукраїнська громад
ська організація Товарис
тво «Знання» України 2021
листопада 2020 року про
вела віртуальну міжнарод
ну виставку «Освіта та
кар’єра – 2020» на базі
сайту Osvitaexpo.com.ua.

Виставка проводилася
за підтримки МОН Украї
ни та Національної акаде
мії педагогічних наук Ук
раїни. На ній проведені
онлайн презентації віт
чизняних і зарубіжних
закладів освіти, молодіж

них програм, програм об
міну студентами та учня
ми, вивчення досвіду
співпраці з європейськи
ми країнами у галузі осві
ти,
працевлаштування
молоді, проведення відео
конференцій з питань по
дальшого міжнародного
співробітництва та впро
вадження сучасних інно
ваційних технологій у га
лузі освіти, ознайомлення
майбутніх здобувачів ос
віти з умовами національ
них та зарубіжних освіт
ніх закладів.
За підбиттям підсумків

міжнародної
виставки
«Освіта та кар’єра – 2020»
Академія стала володар
кою Гранпрі у номінації
«Розвиток студентського

самоврядування у закладі
вищої освіти» та удостоєна
Почесного звання «Лідер
вищої освіти України».
Пресслужба УМСА.

«ПОЛТАВСЬКІ ПЕРИНАТАЛЬНІ ЧИТАННЯ ім. Н.М. МАКСИМОВИЧААМБОДИКА»
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим…»
Т. Г. Шевченко

Ці задушевні поетичні рядки чо
мусь відразу спали на думку вже після
перших же спостережень за учасни
ками велелюдного наукового зібрання
провідних вчених, досвідчених висо
кокваліфікованих фахівців, які все
своє життя присвятили охороні здо
ров’я тої самої, як писав поет, «ма
тері молодої з її дитяточком ма
лим». У їхніх очах – незгасима любов
до самого життя і невтомної бо
ротьби за нього, вони – перші на не
видимих іншим, непосвяченим у цю
професію, рубежах між «До» (народ
ження) і «Після» (появи на світ)…
1486 лікарів з усіх регіонів Украї
ни, Литви, Молдови та Казахстану з
фаху «Акушерство і гінекологія»,
«Неонатологія»,
«Педіатрія»,
«Анестезіологія та реаніматологія»,
«Загальна практикасімейна меди
цина» взяли участь у Всеукраїнській
науковопрактичній конференції з
міжнародною участю «ІІ Полтавські
перинатальні читання ім. Н.М.
МаксимовичаАмбодика», присвя
ченій 100річчю Української медич
ної стоматологічної академії, у ре
жимі онлайн.
Темою її була «Перинатальна до
помога в умовах реформування сис
теми охорони здоров’я України:
проблеми і перспективи».
Натхненники, організатори та мо
дератори конференції професори
УМСА Валерій Похилько та Воло
димир Ліхачов, доценти Галина Со
ловйова, Світлана Цвіренко та
Людмила Добровольська корегува

ли роботу конференції з Тренінго
вого центру сучасних перинаталь
них технологій УМСА, розміщено
му на базі Перинатального центру
КП «Полтавська обласна клінічна
лікарня ім. М.В. Скліфосовського
ПОР».
З вітальними словами до учасни
ків конференції звернулись: від іме
ні ректора УМСА, професора Вя
чеслава Ждана – перший проректор
академії, професор Валентин Двор
ник; директор Департаменту охоро
ни здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації Віктор Ли
сак; професор Вільнюського уні
верситету, Почесний професор Ук
раїнської медичної стоматологічної
академії Валіуліс Арунас; завідувач
відділення внутрішньої патології
вагітних ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М.
Лук’янової НАМН України», член
кореспондент НАМН України, про
фесор В.І. Медведь.
Під час пленарного засідання
учасники конференції прослухали
лекції провідних вчених України та

Литви: професорів А. Валіуліса, В.І.
Медведя, Т.К. Знаменської, О.М.
Ковальової.
На 4х секційних засіданнях 27
28.11.2020 року прозвучали 66 нау
ковопрактичних доповідей з акту
альних питань сучасної медицини,
серед них – 20 доповідей молодих
науковців.
Був проведений конкурс наукових
робіт молодих вчених та визначені
переможці у наукових номінаціях.
На конференції також були пред
ставлені 23 стендові доповіді.
Підбиваючи підсумки цієї мас
штабної знакової конференції, слу
хачі, які взяли у ній участь, схваль
но відгукнулися про її організацію.
Відзначили при цьому високий рі
вень представлених доповідей та
вельми корисну резонансну у робо
ті практичних лікарів викладену у
них інформацію.
Світлана Польщикова.
Журналіст.

ПОРУШЕННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ – НІ!
14 грудня 2020 року пред
ставниками адміністрації
було проведено брифінг на
тему: «СПА та ПМК: по
передження і протидія по
рушенням академічної доб
рочесності».
На брифінгу були при
сутні завідувачі кафедр, де
розпочалася семестрова
підсумкова атестація.
Під час брифінгу на ак
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туальні запитання завіду
вачів кафедр та деканів
факультетів щодо попе
редження і протидії пору
шенням академічної доб
рочесності під час скла
дання СПА та ПМК он
лайн відповіли перший
проректор, професор Ва
лентин Дворник і прорек
тор з навчальної роботи,
професор Давид Аветіков.

На завершення розгля
нули також заходи щодо
об’єктивізації оцінюван

ня здобувачів вищої осві
ти під час іспиту.
Пресслужба УМСА.

Трибуна лікаря

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАВЧАЛЬНО НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
89 грудня на базі кафедри нервових
хвороб з нейрохірургією та медичною
генетикою відбулася Всеукраїнська
навчальнонаукова конференція у
форматі online «Сучасні аспекти
клінічної неврології». Вона присвяче
на 100річчю Української медичної
стоматологічної академії та об’єд
нала більше тисячі слухачів медичної
спільноти України.
Учасників конференції привітав
ректор академії, професор Вячес
лав Ждан.
Лекції провідних науковців у га
лузі неврології викликали зацікав
леність лікарів. Професори із Киє
ва, Харкова, Дніпра, ІваноФран
ківська, Полтави розповіли про су
часні досягнення клінічної невро
логії, відповіли на численні запи
тання аудиторії. Зокрема багато

уваги було приділено найактуальні
шій проблемі сьогодення – невро
логічним ускладненням вірусної ін
фекції, викликаних COVID19.
У заключному слові професор
Михайло Дельва відзначив, що

складні часи пандемії не зупиняють
професійного спілкування лікарів,
не заважають набуттю нових знань,
досвіду і професійному зростанню.
Пресслужба УМСА.

ПІДСУМКИ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ УМСА І КЕПОП
До Міжнародного дня осіб з інвалідністю тех
нічна комісія протезної дільниці та медичного від
ділу Полтавського КЕПОП на чолі лікаріворто
педівтравматологів Сергія Цегельника та Олек
сандра Проскуріна підвела власні підсумки за 2020
рік щодо кількості технічних засобів реабілітації,
виготовлених за новими або актуалізованими тех
нологіями та кількості пацієнтів, що пройшли ре
абілітацію за сучасними методиками.
125 пацієнтів реабіліта
ційного стаціонарного
відділення первинного та
складного протезування
Полтавського КЕПОП
пройшли повний або час
тковий курс оптимальної
системи з надання реабі
літаційних послуг та
мультидисциплінарний
підхід. Цей позитивний
результат був досягнутий
завдяки спільній реаліза
ції проєктів у сфері на
дання сучасних освітніх
послуг, проведення спіль
них освітніх та науково
дослідних заходів за тема
тикою: «Адаптивна фі
зична культура та фізична
реабілітація; ортопедія та
травматологія; соціальна
Трибуна лікаря

Щоденна турбота ліка
рівортопедівтравмато
логів, лікарівспеціалістів
з фізичної та реабіліта
ційної медицини, орте
зистівпротезистів та ме
дичних сестер допомагає

мужнім людям долати
труднощі, наповнювати
їх серця вірою і впевне
ністю в завтрашньому
дні.
Пресслужба УМСА.

робота та соціальний за
хист людей з інвалідніс
тю» Полтавського КЕ
ПОП з колегами з Укра
їнської медичної стома
тологічної академії – вик
ладачами та колективами
кафедр: дитячої хірургії з
травматологією та орто
педією (зав. кафедри до
цент Олександр Пели
пенко); фізичного вихо
вання та здоров’я, фізич
ної терапії, ерготерапії з
спортивною медициною
та фізичною реабілітаці
єю (зав. кафедри профе
сор Дмитро Бойко); анес
тезіології та інтенсивної
терапії (зав. кафедри про
фесор Дмитро Шкуру
пій).
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ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
3 грудня 2020 року відбулося черго
ве засідання спеціалізованої вченої
ради Д 44.601.02 з колективного ре
цензування дисертаційної роботи.
Умови карантину не створюють
перешкод для плідної праці спец
ради з вирішення усіх нагальних
завдань завдяки використанню
дистанційних технологій. Це га
рантує присутність на засіданні
іногородніх членів спецради та їх
ню активну участь у дискусії, голо
суванні тощо.
Вирішено й проблему таємного
голосування. За допомогою прог
рами Mentimeter члени спецради
мають можливість зазначити свій
вибір анонімно й дистанційно.

Адміністрація академії створює
усі необхідні умови для забезпе
чення діяльності спеціалізованої

вченої ради з дотриманням епіде
міологічного режиму.
Пресслужба УМСА.

«ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА»
Робоча зустріч та відкрите онлайн засідання
голів Регіональних рад Відзнаки за професіоналізм та милосердя
Голова Регіональної ради Полтав
ської області Відзнаки за професіона
лізм та милосердя «Орден Святого
Пантелеймона», професор Валерій
Похилько взяв участь у засіданні робо
чої зустрічі голів Регіональних рад.
11 грудня відбулася відеоконфе
ренція (платформа Zoom), на якій
розглядалися виробничі питання.
Голови Регіональних рад проін
формували про процес формування
Регіональних рад 20202021рр.
Князевич В.М., голова Поважної
Ради Відзнаки, представив інформа
цію про особливості проведення
конкурсного відбору 20202021рр.
Голова Поважної Ради повідомив про
рішення проводити Круглі столи за
участі лауреатів, куди будуть запро
шені як представники влади, так і
громадськості. Наразі продовжується
діалог та пошук майбутньої місії Лау
реатів Відзнаки. Ще одним із рішень,
ураховуючи виклики часу, стало
впровадження двох нових номінацій:
«Найкращий управлінець в охороні
здоров’я» та «Найкращий колектив
закладу охорони здоров’я». «Ці змі
ни,  наголосив Василь Князевич, 
потрібно буде внести до Положен
ня».
Матвієнко Н.В., в. о. голови Вико
навчого комітету Відзнаки, доповіла
про особливості інформаційного
супроводу проєкту під час конкур
сного відбору 20202021рр. Таким
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чином, «Орден» виконуватиме фун
кцію налагодження комунікації між
медиками, державою та органами
місцевого самоврядування. Далі бу
дуть формуватися робочі групи, чати
з активним залученням соціальних
мереж, оскільки ситуація вимагає
дистанціювання і роботу в режимі
онлайн.
24 грудня відбулося відкрите он
лайн засідання в повному складі
Полтавської Регіональної ради Від
знаки за професіоналізм та милосер
дя «Орден Святого Пантелеймона» за
участі Голови Поважної Ради та Ви
конавчого комітету.
Голова Полтавської Регіональної
ради, професор Валерій Похилько
особисто представив Голові Поваж

ної Ради Василю Князевичу усіх при
четних до відбору найкращих і най
достойніших медиків Полтавщини.
Василь Князевич поспілкувався з
кожним членом Полтавської Регіо
нальної ради і поцікавився їхньою
думкою стосовно розвитку проєкту.
За час існування Відзнаки з 2009 ро
ку до сьогодні вже 65 переможців.
Спільнота об’єднує фахівців різних ме
дичних галузей. Хірурги, військові ме
дики, інфекціоністи, психологи та ба
гато інших спеціалістів вже отрима
ли на цьому рівні найвище визнання.
Отже, відбір достойних медиків
триває і вже 9 серпня 2021 року країна
знатиме імена нових переможців!
Пресслужба УМСА.
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ТРАДИЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ МОВНОГО КЛУБУ
Традиційно щорічно у грудні в
навчальнонауковому центрі з під
готовки іноземних громадян про
ходить перше засідання мовного
клубу «Меридіани дружби». На
ньому слухачі, що тількино розпо
чали вивчати мову, розповідають
про себе і свої країни, а викладачі
знайомлять їх з академією, Пол
тавою, Україною.
Цього року засідання під гас
лом «Давайте познайомимось»
вперше пройшло в онлайн фор
маті. Кожна група й кожен сту
дент підготували презентацію
про себе й свої уподобання, пе
реглянули відеоролики про ака
демію, життя й навчання інозем
них слухачів у перший рік пере

бування в Україні.
«Попри карантинні обмеження
ми почуваємось однією сім’єю,
вивчаємо мову й готуємось стати

студентами академії», – так під
сумували слухачі враження від
цього позааудиторного заходу.
Пресслужба УМСА.

ЗДОРОВА ПОСМІШКА — НАЙКРАЩА ПОДЯКА!
5 грудня увесь світ відзначає
Міжнародний день волонтера.
Волонтер – у перекладі з англій
ської мови означає добровільний
помічник. Волонтерський загін
стоматологічного факультету
«Посмішка» (кафедра дитячої
терапевтичної стоматології з
профілактикою стоматологічних
захворювань) існує лише 2 роки,
але за цей короткий час учасники
загону провели уроки гігієни більш,
ніж для 1500 дітей.
Напередодні свята «Посміш
ка» відвідала 1, 2 та 3 класи по
чаткової школи, діти з радістю
зустрічали волонтерів, бо вже
знають, що урок гігієни пройде

весело, інформативно й з пода
рунками, у вигляді зубних паст і
щіток від фірми Colgate.

Зі святом всіх, хто має добре
серце, всіх, хто носить горде
звання ВОЛОНТЕР!
Пресслужба УМСА.

ФЛЕШМОБ ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
10 грудня міжнародна спільно
та відзначає День прав людини
(Human Rights Day). Саме у цей
день в 1948 році Генеральна Асам
блея ООН прийняла загальну Дек
ларацію прав людини – перший
універсальний міжнародний акт з
прав людини.
Волонтерський загін «Пос
мішка» незважаючи на дистан
ційне
навчання
долучився
Трибуна лікаря

флешмобом до підтримки прав
і свобод людини. Україна, як і
весь світ, зіштовхнулася із особ
ливою жорстокістю та непова
гою до прав людини. Окупації
територій, численні терористич
ні акти, військові конфлікти по
всьому світу свідчать про нес
проможність як окремих дер
жав, так і світової спільноти за
безпечити на належному рівні

захист прав людини і основопо
ложних свобод.
«Тому, як ніколи,  вважають
волонтери «Посмішки»,  сус
пільство має згуртуватися для
досягнення спільної мети – за
хисту прав людини та створення
сприятливих і безпечних умов
життя в усьому світі».
Пресслужба УМСА.
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ВШАНУВАННЯ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
14 грудня офіційна делегація на чолі з головою Полтав
ської ОДА Олегом Синєгубовим та представники гро
мадськості поклали квіти до пам`ятного знаку «Жер
твам Чорнобильської катастрофи». Цим було вшанова
но учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, знову відтворена у пам`яті трагічна сторінка
життя українського народу.
Делегацію співробітників академії очолював ректор
УМСА, професор Вячеслав Ждан.
Співробітники та студенти академії також перейма
лися трагічними подіями на Чорнобильській АЕС.
Викладачами кафедри медичної інформатики Лідією
Коровіною та Мариною Бичко в онлайнформаті була
організована і проведена інформаційна година «Day of
honoring the participants of the liquidation of the Cher
nobyl accident» зі студентами 32 групи (медицина) І
курсу міжнародного факультету. Вона була присвячена
Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС.
Студенти більше дізналися про драматичні події на
Чорнобильській АЕС у перші дні катастрофи, про чер
гування в радіоактивній зоні, про зниклий батальйон

ліквідаторів, про те, як будувався саркофаг і багато ін
шої не менш важливої інформації.
Переглянули фото минулих та теперішніх років зони
Відчуження і самої ЧАЕС.
По закінченню зустрічі студенти висловили свої дум
ки та зробили висновки про врятоване життя і здоров’я
людства ціною опромінення тисячі ліквідаторів.
Пресслужба УМСА.

НАСЛІДКИ НАРКОМАНІЇ В СТОМАТОЛОГІЇ
У рамках тижня права викладачі
кафедри дитячої терапевтичної
стоматології з профілактикою сто
матологічних захворювань провели
виховні години зі своїми групами,
стосовно наркотичної залежності і
її проявів у ротовій порожнині.
Наркоманія – хвороба, що характе
ризується непереборним потягом до
наркотиків, що викликає в малих до
зах ейфорію, у великих – оглушення,
наркотичний сон. Систематичне вжи
вання наркотиків, як правило, викли
кає потребу у збільшенні доз.
Історія боротьби з наркотиками в
світі нараховує близько ста років. Ви
ходячи з загальнолюдського значення
явища наркоманії, в 1987 році Гене
ральна Асамблея ООН постановила
щорічно відмічати 26 червня Міжна
родний день боротьби зі зловживан
ням наркотичними засобами і їх неза
конним розповсюдженням.
За оцінками фахівців зараз у світі на
лічується приблизно 200 млн. нарко
манів.
Протягом останніх п’яти років в Ук
раїні спостерігається небачене зрос
тання наркоманії. Сьогодні наркоза
лежність поступово «молодіє», серед
ній вік людей, що вживають нелегальні
наркотики, стабільно знижується.

При наркоманії вражаються внут
рішні органи, виникають неврологічні і
психічні розлади, розвивається соці
альна деградація, змінюється й стан
ротової порожнини.
Для лікарівстоматологів дуже важ
ливо вміти діагностувати за станом
ротової порожнини хвороби інших
систем, а наркоманія це хвороба, яка
тим більше може супроводжуватися
ВІЛ/СНІДом.
При вживанні наркотиків змінюється
якість та кількість слини, а відтак – мік
робний склад порожнини рота. Ці по
рушення сприяють нашаруванню зуб
них відкладень, що зумовлюють карі
єс та запальні хвороби пародонта. Гі
пофункція слинних залоз спричиняє
ксеростомію, що супроводжується

«Трибуна лікаря» № 12 (267), грудень 2020 р.
Засновник та видавець: Українська медична
стоматологічна академія.
Редактор Золотарьова Є. В.
Відповідальна за випуск Тімоніна Н. О.

6 сторінка

порушенням смаку, відчуттям печіння,
ускладненим вживанням їжі, інфіку
ванням слизової оболонки.
Характерним для людей із довгот
ривалою наркотичною залежністю є
формування виразкового (некротизу
ючого) гінгівіту. Зміни слизової оболон
ки, окрім інфекційних уражень, поля
гають у формуванні дисплазії (лейкоп
лакії) зі схильністю до малігнізації. По
тенційний канцерогенний вплив на
слизову оболонку порожнини рота
експериментально доведено на ми
шах, яким тривалий час вводили мор
фін.
Викладачі звернули увагу студентів
на те, що розповсюдження, як і вжи
вання наркотиків карається законом!

Пресслужба УМСА.
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