
Сердечно вітаю вас із прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим!
Новий рік для кожного з нас – не просто радісне свято, а й незмінний символ відродження і оптимізму. Він 

об'єднав завершення і початок, підведення підсумків і відлік нових досягнень. І, яким би важким не був рік, що 
минає, проводжаючи його, ми дивимося вперед з надією на виконання наших бажань, з вірою у свої сили, з 
любов'ю до життя.

У році, що минає, ми щиро раділи успіхам, спільно долали труднощі, прагнули до досягнення більш високих 
результатів. Будучи університетом з давніми і сформованими традиціями, ми в той же час є привабливим цен-
тром передової наукової думки, наш виш входить до провідних міжнародних рейтингів, міцно закріпившись у ві-
тчизняних ТОП-10. І в прийдешньому році нам треба багато досягти у всіх сферах діяльності вишу, у першу чер-
гу – в освіті, науці, корпоративній культурі, кадровій і молодіжній політиці, спорті та творчості.

Напередодні Нового року хочу подякувати всім колегам за творчу працю, відданість університету, щиру за-
цікавленість у всіх наших справах та починаннях. Зовсім скоро новий рік вступить у свої права. І хочеться, щоб 
новорічні свята, які створюють дивовижну атмосферу добра, зігрівали нас особливим теплом, дарували найсвіт-
ліші почуття і гарний настрій, допомагали вірити в краще і з надією думати про майбутнє.

Від щирого серця бажаю, щоб справа, якій ви себе присвятили, надихала вас на нові відкриття, приносила 
задоволення й успіх, а прагнення до нових висот і справжньої творчості залишалося вашим вірним супутником. 
Нехай наступний рік буде благополучним для всіх нас та принесе в кожну родину мир, злагоду і любов.

²ç ùèðèìè ïîáàæàííÿìè, ðåêòîð Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ



РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Харківський національний 
медичний університет обра-
но пілотним закладом, який ві-
зьме участь в українсько-швей-
царському проекті «Розвиток 
медичної освіти». Такий статус 
наш виш отримав за результа-
тами конкурсу, що проводився 
серед медичних закладів Укра-
їни. Задля цього університет 
восени поточного року подав 
заявку для участі в проекті, де 
його було відібрано серед чис-
ленної кількості претендентів. 

Проект «Розвиток медичної 
освіти» сфокусований на покра-
щанні первинної медико-сані-
тарної допомоги, відповідно й 
на освіті сімейних лікарів, сімейних медсестер, педіатрів, управ-
лінців закладів первинної допомоги. Він розрахований на 4 роки 
й реалізуватиметься з 2018 по 2022 р. Після проведення базово-
го оцінювання освітнього простору та ресурсів університету, ви-
вчення його нагальних потреб буде розроблений план дій та за-
ходів. За час реалізації проекту навчальні заклади, які братимуть 
у ньому участь, зокрема ХНМУ, отримають різноманітну підтрим-
ку – експертну, нормативну, освітню – задля підвищення якості 
освіти. 

Протягом періоду, поки тривав відбір, Харківський національ-
ний медичний університет відвідали представники українсько-
швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти», зустріч з 
якими відбулася 27 листопада. Національний координатор про-
екту Тетяна Степурко, координатор з медичної освіти Олена Іг-
нащук, координатор з управлінської освіти Валентина Ануфріє-
ва, координатор з медсестринства Ірина Кузнєцова зустрілися 
з керівництвом університету на чолі з ректором Володимиром 
Лісовим. У заході також взяли участь представники ректорату, 
директори Навчально-наукових інститутів, співробітники відділу 
міжнародних зв’язків, а також кафедри загальної практики – сі-
мейної медицини та внутрішніх хвороб медичного вишу.

Ректор коротко ознайомив гостей зі створенням Харківської 
вищої медичної школи та етапами її становлення. Також він за-
значив, що в різних країнах світу знають наших випускників, ба-
гато з яких працюють провідними лікарями на відповідальних по-
садах та навіть у політиці. Володимир Миколайович розповів про 

міжнародне співробітництво нашого вишу з 66 навчальними за-
кладами світу й відомими клініками різних країн, про академічну 
мобільність студентів та викладачів тощо. 

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань, 
пов’язаних з проектом «Розвиток медичної освіти». Зокрема, ко-
ординатор з медичної освіти проекту Олена Ігнащук ознайомила 
присутніх з його основними етапами. У рамках заходу представ-
ники проекту ознайомилися з наявними ресурсами університе-
ту, а також поспілкувалися з викладачами та адміністрацією щодо 
змін і підтримки реформи медичної освіти. У рамках візиту до уні-
верситету гості відвідали музей історії, Наукову бібліотеку та На-
вчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ХНМУ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ В УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКОМУ ПРОЕКТІ

Швейцарський інститут тропічної медицини та громадського здоров’я за фінансування Швейцарської агенції розвитку і співро-
бітництва та за підтримки Міністерства охорони здоров’я у 2018 році розпочали проект «Розвиток медичної освіти». Проект спрямо-
ваний на медичні університети, де здобувають освіту майбутні лікарі загальної практики та сімейної медицини, керівники закладів, 
у яких надається первинна медична допомога, а також на медичні освітні інституції для медсестер – училища, коледжі, факультети, 
інститути медсестринства. Подавати заявку для участі в проекті могли лише ті заклади вищої освіти, у яких є медичний факультет 
з бакалаврською та післядипломною освітою, а також кафедра сімейної медицини й загальної практики та спеціалізації в галузі сі-
мейної медицини (інтернатури). За підсумками конкурсу було обрано три медичних університети та три медичних коледжі для учас-
ті в даному проекті.

ДОВІДКАДОВІДКА

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ 

Популяризувати серед студентів-медиків професію сімейного лікаря й озна-
йомити їх з відкритими вакансіями медустанов Харківської області покликаний 
Ярмарок вакансій для студентів та випускників медичних вишів. Цей захід, що 
проводився на теренах України вперше, відбувся в Харківському національному 
медичному університеті 12 грудня.

Привітати учасників та гостей Ярмарку прийшли почесні гості, представники 
обласної та міської влади Харкова. Відкриваючи захід, до присутніх звернувся 
ректор Харківського національного медичного університету Володимир Лісовий: 
«Процес реформ в нашій країні вже започаткований, і він незворотний. Сьогодні 
ми з вами на порозі змін у реформуванні охорони здоров’я, які потребують участі 
і громадянського суспільства, і медиків. Ми відходимо від адміністративно-регу-
люючої системи і бачимо, що реформа змінює парадигму – коли гроші підуть за 
пацієнтом, тоді вирівняється все. Деякі медичні установи просядуть, деякі підні-
муться, адже багато пацієнтів будуть йти до конкретного лікаря чи закладу – так 

КОНКУРЕНЦІЯ НАРОДЖУЄ ПОПИТ
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Ярмарок вакансій відбувся в рамках проекту «Ефективна первинна медицина в громаді», що реалізується в рамках програми Єв-
ропейського Союзу «Підтримка громадянського суспільства, місцевої влади та прав людини» та фінансується ЄС. 
Виконавці проекту: Харківська обласна рада (координатор) та Асоціація місцевих урядів Харківської області, громадська організа-
ція «Агенція змін «Перспектива» та громадська спілка «Українсько-німецька медична асоціація».
Проект створено задля розбудови ефективної первинної медико-санітарної допомоги у громадах Харківської області шляхом під-
вищення обізнаності громадськості про медичну реформу, навчання та консультування лікарів, керівників медзакладів та пред-
ставників місцевого самоврядування, надання міні-ґрантів для покращання медичного сервісу та вивчення кращих місцевих та 
міжнародних практик. 

ДОВІДКА

вже зараз працює первинна ланка медицини. І сьогодні багато за-
лежатиме від того, як підготовлений лікар і як підготовлена грома-
да, що вона йому запропонує – який суспільний договір. Напри-
клад, житло, службове приміщення, автомобіль – все, щоб сюди 
прийшов лікар, який у цьому зацікавлений. З іншого боку,  най-
більш підготовлений лікар буде в кращих умовах. Тому сьогодні ми 
започатковуємо такий Ярмарок вакансій за аналогією із західними 
країнами. Це перша спроба, і нехай вона буде вдалою».

Від імені Харківської облдержадміністрації присутніх привітав 
заступник голови ХОДА Михайло Черняк. Він сказав: «Дійсно ве-
лике питання виникає щодо забезпечення кадрами в нових умо-
вах праці, розвитку і реалізації тих реформ, які сьогодні започат-
ковані в державі. Кожна людина стикається з медициною, тож ця 
проблема хвилює всіх як на рівні звичайних людей, так і на рів-
ні керівництва держави та нашої області. Так, на Харківщині від-
буваються позитивні зміни, адже вона сьогодні є лідером в кон-
тексті реформ, що відбуваються в медицині, зокрема, в сімейній. 
Наша область – одна з найкращих в державі за кількістю підписа-
них декларацій. Щотижня на території Харківської області в се-
редньому підписується 23–25 тис. декларацій. Це свідчить про 
те, що всі сторони діалогу – і пацієнти, і лікарі – розуміють, що 
відбувається. Ми бачимо, особливо в області, що покращують-
ся умови праці для лікарів – встановлюється  нове обладнання, 
відкриваються нові амбулаторії, повертається принцип справед-
ливості і поваги до професії. Лише в поточному році ми будує-
мо в області 30 нових амбулаторій, а загальна сума грошей, ви-
ділених з різних бюджетів на ремонти і реконструкцію, складає 
660 млн грн. Найголовніше питання, що сьогодні виникає, – хто 
буде працювати в цих нових умовах, в новому конкурентному се-
редовищі. Тому, як на мене, молодим фахівцям такі заходи мають 
бути корисними, адже у нас є значна практична і наукова база, а 
завдяки таким заходам можна краще з цим познайомитися і від-
чути ті зміни, що сьогодні зароджуються, стати тими людьми, що 
зараз працюватимуть у нових гідних і сучасних умовах».

Вітальне слово від імені Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни взяла представник спільного проекту Світового банку та МОЗ 
України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Юлія 
Пригульска-Володіна. «Ярмарок вакансій в медичному виші – 
унікальний захід, адже проводиться вперше на території Укра-
їни. Він ще раз показує, що трансформація системи охорони 

здоров’я вже почалася, і дуже добре, що саме з первинної ланки, 
яка є основою медицини. Зараз я можу сказати, що наразі сімей-
ні лікарі, терапевти, педіатри отримали можливість працювати в 
гідних умовах, отримувати гідну зарплату, вибирати місце робо-
ти. Дуже дякую від імені МОЗ за організацію такого заходу і ба-
жаю, щоб кожний з присутніх досяг мети, заради якої прийшов 
сюди», – зазначила пані Юлія.

Під час проведення Ярмарку студенти, інтерни та випускни-
ки медичних вишів міста мали шанс особисто поспілкуватися з 
представниками медустанов і місцевого самоврядування, попо-
внити «Книгу контактів», дізнатися про умови для молодих фахів-
ців, отримати відповіді на різні питання, які їх цікавлять, і, можли-
во, визначитися з місцем роботи після закінчення навчання. Свої 
вакансії гостям під час заходу представили понад 25 медустанов 
Харківської області. 

На думку організаторів, Ярмарок допоможе поліпшити кому-
нікацію між роботодавцями та вищими навчальними закладами, 
сформувати в очах студентів-медиків позитивний імідж професії 
сімейного лікаря.

Під час Ярмарку відбулися круглі столи за участю представ-
ників МОЗ та вищих медичних навчальних закладів, де обговори-
ли актуальні питання медичної реформи, компетенції сімейного 
лікаря в сучасних реаліях, виклики і нові можливості професії.

Студенти та інтерни змогли відвідати майстер-клас від 
HR-фахівця і дізнатися, як ефективно шукати роботу на ринку праці.

Îëåíà Ãîë³êîâà, ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

«Ми зацікавлені в молодих фахівцях, у нас комфортні умови, відремонтовані усі  амбулаторії. Нам потрібно сьогодні 7 сімейних 
лікарів, особливо ми будемо раді терапевтам і педіатрам, адже наші малюки залишаються без підписаних декларацій. Є проблема в 
кадрах – на початку просто не було зацікавленості у професії сімейного лікаря, а на сьогоднішній день багато хто боїться до нас їхати. 
Хоча у нас сьогодні розвивається інфраструктура, чудовий Палац культури, гарний спортивний комплекс, який є параолімпійською 
базою.

Для молодих фахівців ми створюємо всі умови, наприклад, надаємо житло. Реальний термін для документального оформлення 
службового житла – півроку, а до цього часу сам центр готовий виділяти кошти на компенсацію комунальних послуг та оренду житла 
для молодих фахівців. Узагалі, у нас зараз дуже цікаво працювати, є багато сучасного обладнання, тож хотілося б залучити активних 
лікарів, які вміють спілкуватися, створювати групи за інтересами, хочуть займатися профілактикою, тобто креативних людей».

Ñâ³òëàíà Øàáàë³íà, ãîëîâíèé ë³êàð ÊÍÏ «ÖÏÌÄ ì. Áàõìóòà»

ПРОПОЗИЦІЇ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

3



ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ

СЯЙВО ПОСМІШКИ – МЕТА МАЙБУТНЬОГО СТОМАТОЛОГАСЯЙВО ПОСМІШКИ – МЕТА МАЙБУТНЬОГО СТОМАТОЛОГА
Десятий ювілейний конкурс професійної студентської майстерності «Сяйво посміш-

ки. Творчі майстерні» було проведено 12–13 грудня на базі Університетського стомато-
логічного центру кафедрою стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії 
і імплантології. 

Конкурс є відображенням потужної наукової та навчально-виховної роботи кафе-
дрального колективу. Про набуття конкурсом популярності серед студентів-стоматоло-
гів свідчить те, що заявку на участь подали більше 60 студентів ІІІ, ІV та V курсів. Після 
проведення відбіркового туру залишилось 25 студентів. Крім того, цього року в конкурсі 
взяли участь студенти-стоматологи з Полтави та Дніпра.

Метою конкурсу став пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для 
її творчого зростання. Змагання за звання «найкращого» проводилося у 4 різних номі-
націях: «первинна хірургічна обробка забито-рваних ран обличчя», «реставрація кон-
тактного пункту при лікуванні каріозних порожнин другого класу», «новітні методи діа-
гностики ортодонтичної патології» та «сучасні напрями профілактики стоматологічних 
захворювань в дитячому віці».

Конкурсна програма традиційно тривала 2 дні. Перший день був присвячений без-
посередньо змаганням у представлених номінаціях. Конкурс з розділу «первинна хі-
рургічна обробка забито-рваних ран обличчя» складався з 2 етапів: теоретичного та 
практичного. На теоретичному етапі студенти оцінювали рентгенограми хірургічної 
спрямованості та встановлювали попередній діагноз на їх основі, на практичному  про-
водили операцію «первинна хірургічна обробка» забито-рваної рани м’яких тканин, від-
твореної на моделі.

Конкурс визначення професійної студентської майстерності з розділу «новітні мето-
ди діагностики ортодонтичної патології» полягав у постановці ортодонтичного діагнозу 
на основі біометрії контрольно-діагностичних моделей, розрахунку ТРГ та аналізу орто-
пантомограми хворого. У розділі «реставрація контактного пункту при лікуванні каріоз-
них порожнин другого класу» студенти проводили реставрацію зубів на сучасних фанто-
мах у фантомному класі. До конкурсу «сучасні напрями профілактики стоматологічних 
захворювань в дитячому віці» студенти готувалися заздалегідь. На ньому були пред-
ставлені презентації, присвячені різним аспектам профілактики стоматологічних захво-
рювань.

Чудовим подарунком для учасників конкурсу стали лекції, прочитані представниками 
провідних фірм стоматологічних матеріалів «Splat» та «Dentsply Sirona». Також компанією 
«Dentsply Sirona» був проведений майстер-клас, де всі учасники конкурсу мали можли-
вість випробувати на практиці сучасний ендодонтичний інструментарій цієї компанії.  На 
другий день була прочитана лекція «Використання бікортикальних систем імплантів не-
гайного навантаження у реконструктивній щелепно-лицевій хірургії», представлена за-
служеним лікарем України, керівником Харківського міського центру щелепно-лицевої 
та реконструктивної хірургії, спікером International Implant Foundation, Munich Валерієм 
Лисенком.

Найбільш яскравим моментом другого дня стало нагородження переможців та учас-
ників конкурсу чудовими подарунками та призами. Конкурс із задоволенням підтрима-
ли адміністрація ХНМУ на чолі з ректором професором Володимиром Лісовим, Асоціація 
приватно практикуючих стоматологів України на чолі з президентом Шакером Джаміль Та-
равнех, Харківський міський центр щелепно-лицевої та реконструктивної хірургії  на чолі з 
керівником Валерієм Лисенком, фірми «OrthoMax», «Dentsply Sirona», «Splat», «Colgate» та 
«Regard» не тільки своєю присутністю, а й надали подарунки для учасників.

Дипломантами конкурсу стали всі учасники, тому що вони продемонстрували високі 
теоретичні знання та впевнене володіння практичними навичками, а призерами конкур-
су визнано 12 осіб (по три призових місця в кожній номінації). 

Þë³ÿ ßðîñëàâñüêà, 
äîöåíò êàôåäðè ñòîìàòîëîã³¿ äèòÿ÷îãî â³êó, äèòÿ÷î¿ ùåëåïíî-ëèöåâî¿ õ³ðóðã³¿ òà ³ìïëàíòîëîã³¿ 

Конкурс для студентів з хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірур-
гії «Крок до майстерності – 2018» відбув-
ся на кафедрі хірургічної стоматології та 
ЩЛХ 16 листопада. 

Конкурс складався з теоретичного 
та практичного етапів. Серед завдань з 
практичних навичок з хірургічної стомато-
логії було виконання техніки проведення 
анестезії на верхній і нижній щелепі й ме-
тодика накладання щипців для видалення 
зубів на фантомі, накладення різних видів 
швів на біофантомах, реконструкція паз-
лів на стоматологічну тему, шинування. 
Студенти змагалися в конкурсі з хірургіч-
ної стоматології з вирішення ситуаційних 
завдань з невідкладних станів.

Переможцями та призерами конкурсу 
серед студентів ІV курсу стали:

I місце – Анастасія Лях;
II місце – Вадим Шемяков;
III місце – Мухаммадрізо Жураєв.

Серед студентів V курсу місця розпо-
ділилися наступним чином:

I місце – Едвард Логвіненко;
II місце – Алієв Аміль Ахад огли;
III місце – Олексій Любченко.

Також були визначені переможці в 
таких конкурсах, як «Калейдоскоп-фото-
тест», «Чорна скринька», «Реконструк-
ція», «Невідкладні стани», «Клінічний ви-
падок», «Красиво шити», «Ескулап», 
 «Зашинуй-ка».

Головна мета подібних змагань – мо-
тивація до оволодіння складною професі-
єю стоматолога. Учасники студентського 
конкурсу формують майбутній ресурс хі-
рургічної стоматології, саме такі студенти 
стають доцентами, професорами, дослід-
никами в обраній галузі. У майбутньому 
вони так само передаватимуть інтелекту-
альну естафету зацікавленим студентам, 
тобто ця спеціальність буде існувати і роз-
виватися. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 
ЕСТАФЕТА
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МОЛОДІ НАУКОВЦІ

МЕДИЧНИЙ ТУРНІР BATTLEMED – ДЛЯ КМІТЛИВИХ ТА ДОПИТЛИВИХМЕДИЧНИЙ ТУРНІР BATTLEMED – ДЛЯ КМІТЛИВИХ ТА ДОПИТЛИВИХ
Нещодавно у стінах ХНМУ відбулась масштабна подія – ме-

дичний турнір BattleMed-II. Упродовж трьох днів, з 5 по 7 грудня,  
11 команд з різних ЗВО вели запеклу боротьбу за призові місця. 

Перший турнірний день відкрив для учасників 10 квест-
кімнат, де вони повинні були протягом 10 хвилин знайти рішення. 
Квест-кімнати мали наступні назви:

1.  «В гостях у battlemedу» (СНТ ХНМУ).
2.  «Мікроскоп доктора Прузінера» (кафедра медичної біо логії).
3.  «Нова пошта Гюнтера Блобела» (кафедра біологічної та біо-

органічної хімії).
4.  «50 відтінків Хаунсфілда» (кафедра стоматології дитячого 

віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології).
5.  «Рік та Карл перед значним відкриттям» (СНТ ХНМУ).
6.  «Розмови про харчування з Іллею Іллічем» (кафедра мікробі-

ології та вірусології).
7.  «Джон Салстон та геном людини» (кафедра патологічної ана-

томії).
8.  «Чи вірите ви у психохірургію» (кафедра психіатрії, наркології 

та медичної психології).
9.  «NO чи N2O – ось у чому питання Луї Ігнарро (кафедра пато-

логічної фізіології).
10.  Експериментальна лабораторія Павлова (кафедра нор-

мальної фізіології).
Упродовж другого турнірного дня Рада СНТ підготувала для 

команд вже нові завдання, які дозволили випробувати всі нави-
чки та вміння учасників на практиці. Серед локацій були пред-
ставлені наступні:

– хірургія (кафедра нейрохірургії);
– медицина невідкладних станів (кафедра анестезіології та 

реаніматології);
– акушерство та гінекологія (кафедра акушерства, гінекології 

та дитячої гінекології);
– терапія (кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокрино-

логії).
Цього року на локаціях працювали вже чотири актори (члени 

Ради СНТ) у ролі пацієнтів із загаданими патологіями (порівняно 
з минулим роком, де пацієнт був лише один). Учасники приймали 
пологи, рятували від клінічної смерті любителя поїсти забороне-

ного арахісу, роздивлялися рак підшлункової залози на КТ і ви-
значали захворювання системного характеру. 

Останній день видався не менш насиченим, адже у першій 
половині дня учасники мали змогу проаналізувати свої відпові-
ді та дізнатися правильні. У другій половині дня відбулася цере-
монія нагородження. Тому раді представити до вашої уваги пе-
реможців турніру – за результатами трьох конкурсних днів місця 
розподілилися наступним чином:

І місце – Breaking Point (ХНМУ);
ІІ місце – Дружба (ЗДМУ);
ІІІ місце – Серотонін (ХНМУ). 

Заохочувальні нагоро-
ди отримали команди: 

•  Кращий перший тур 
– «Скажите «А».

•  Краще вирішення за-
дач акушерського профі-
лю – «Только 21+».

•  Краще вирішення за-
дач з профілю невідклад-
них станів – «Лікарська та-
ємниця» (кафедра хірургії 
№ 3).

•  Краще вирішення за-
дач терапевтичного про-
філю – «Дети Авиценны» 
(ЗДМУ).

•  Краще вирішення 
задач з хірургічного профі-
лю – «Shooters» (кафедра 
хірургії № 3).

Дякуємо усім учасни-
кам за таку запеклу бо-
ротьбу у змаганнях, від-
дачу та тепло. Сподіваємося, що ряди турнірців будуть лише 
поповнюватися, а Рада СНТ для цього докладатиме ще більше 
зусиль. Зустрінемося наступного року вже на «BattleMed-III». 
Слідкуйте за нашими нови нами! 

Îëåñÿ Ïëºõîâà, ãîëîâà Ðàäè ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Патенти на Корисні моделі

1. Спосіб лікування гнійно-запальних захворювань тканин 
пародонта в післяопераційному періоді у дорослих. Автори: 
С.М. Григоров, А.О. Стеблянко.

2. Спосіб прогнозування перебігу гострого періоду інфек-
ційного мононуклеозу у дітей. Автори: О.В. Гузь, С.В. Куз-

нєцов.

3. Спосіб прогнозування ризику несприятливих кардіовас-
кулярних подій у хворих на хронічне обструктивне захворюван-
ня легень середньої тяжкості у поєднанні з гіпертонічною хво-
робою ІІ стадії на підставі розрахунку модифікованого індексу 
BODE. Автори: В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, А.Я. Меленевич.

4. Спосіб попередження розвитку синдрому полікістозних 
яєчників в експерименті. Автори: І.Ю. Кузьміна, О.В. Нікола-

єва, М.В. Жулікова.

5. Спосіб комплексної діагностики прогресування розпо-
всюдженого перитоніту у ранньому післяопераційному періоді. 
Автори: В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк, С.С. Кітченко.

6. Спосіб підсилення протибольової активності пе-
риферичного генезу мелоксикаму. Автори: Г.О. Сирова, 

Л.В. Лук’янова, С.М. Козуб, О.О. Завада, Ю.М. Краснікова, 

В.С. Шапошник.

7. Спосіб лікування плацентарної дисфункції на фоні різних 
видів інфекційної патології. Автори: І.О. Тучкіна, С.В. Покриш-

ко, Є.В. Благовещенський, С.М. Копітько, Л.А. Вигівська, 

О.О. Вовк, І.М. Меренкова, Н.Ш. Рогачова.

8. Спосіб корекції когнітивних порушень морфолінєм 
3-метил-1,2,4-тріазолін-5 тіоацетатом у хворих працездатно-
го віку з гострим інфарктом міокарда. Автори: А.А. Хижняк, 

К.С. Строєнко.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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Урочиста церемонія нагородження переможців та дипломан-
тів XX обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі іме-
на» відбулася в залі Північного корпусу Харківського національ-
ного університету ім. В.Н. Каразіна 12 грудня.

Серед номінантів академічного співтовариства, що є гордіс-
тю вищої школи, були представники Харківського національного 
медичного університету. За результатами конкурсу цього року в 
номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» 
переможцем стала професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 та 
неонатології Маргарита Гончарь.

Колектив вишу щиро бажає Маргариті Олександрівні енергії 
на шляху наукових та професійних пошуків!

Çà ³íôîðìàö³ºþ ñàéòó ÕÍÌÓ

ГОРДІСТЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ
КРАЩІ ІМЕНА

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, що відзначається 
1 грудня, студенти Харківського національного медичного уні-
верситету організували проведення просвітницьких заходів, 
мета яких – у черговий раз звернути увагу на дану проблему 
 людства. 

Два сектори (медіа-простору та роботи з іноземними сту-
дентами) об'єдналися, аби нагадати студентам про необхідність 
профілактики, шляхи зараження та клінічні прояви. Студентам за-
пропонували ознайомитися з інформаційними буклетами, у яких 
була викладена вся актуальна інформація стосовно цього захво-
рювання. 

Також 30 листопада за підтримки Студентського самовряду-
вання була проведена лекція для студентів на тему «Профілакти-
ка СНІДу». Наталія Нікітова – лікар-епідеміолог Харківського об-
ласного центру СНІДу – розповіла про розповсюдженість, шляхи 
зараження, клінічну картину, методи діагностики та профілактику 
цієї хвороби. Студентам був презентований навчальний фільм, 
проведені тренінгові заняття та бесіди «Україна і СНІД: боротьба 
без переможця».

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

Представники нашого вишу взяли участь у III Конгресі USERN, 
фестивалі нагородження премій USERN та курсі первинних іму-
нодефіцитних захворювань (Primary Immunodeficiency Diseases 
Course), що проходив з 10 по 14 листопада в Італії (м. Реджо-Ка-
лабрія).

Ця визначна подія об’єднала провідних фахівців з усього сві-
ту. Протягом п’яти днів тривали лекції науковців міжнародного 
рівня, які входять до 1 % кращих учених світу, що дозволило не 
тільки отримати нові професійні знання, але й забезпечило мож-
ливість спілкування у всесвітній медичній спільноті.

Основними науковими напрямками Конгресу USERN та пост-
конгрес курсу були епідеміологія та клінічна маніфестація імуно-
дефіцитних захворювань, особливості діагностики та методи лі-
кування даних захворювань, імунологія та імуногенетика. 

На Конгресі співробітники Харківського національного ме-
дичного університету також представили наукові доповіді за ре-
зультатами власних досліджень, присвячені різноманітним на-
прямкам у медицині та стоматології, які відповідали основній 
тематиці наукового заходу.

Нагадаємо, що минулого року II Конгрес USERN проходив в 
Україні, в Харкові, а його організатором були мережа USERN та 
Університетський консорціум ЗВО Харківської області, зокрема, 
Харківський національний медичний університет. 

Ëþäìèëà Êðèâåíêî, äîöåíò êàôåäðè ñòîìàòîëîã³¿ äèòÿ÷îãî â³êó, 
äèòÿ÷î¿ ùåëåïíî-ëèöåâî¿ õ³ðóðã³¿ òà ³ìïëàíòîëîã³¿

ПОДІЯ, ЩО ОБ’ЄДНАЛА ПРОВІДНИХ 
ФАХІВЦІВ З УСЬОГО СВІТУ

USERN

Проблема епідемії ВІЛ/СНІДу продовжує залишатись акту-
альною як в Україні, так і в цілому світі. Як не прикро, але Укра-
їна посідає одне з перших місць у Європі за темпами розпо-
всюдження ВІЛ-інфекції. За неофіційними даними, сьогодні в 
Україні ВІЛ-інфікованими є понад 400 тис. людей, що складає 
понад 1 % населення країни. Вітчизняні лікарі відкрито гово-
рять, що СНІД в Україні вже давно сягнув масштабів епідемії і 
загрожує кожному громадянинові, незважаючи на його соці-
альний статус і середовище, у якому він проживає та працює. 

ДОВІДКА
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У студентів нашого університету є можливість не тільки ви-
вчати предмет «Інфекційні хвороби», але й долучатися до науко-
вої роботи. На кафедрі інфекційних хвороб щомісячно проходять 
засідання наукового гуртка. Його робота організована професій-
ними та досвідченими викладачами, які докладають багато зу-
силь, щоб ми, майбутні лікарі, займалися не лише практичною 
медициною, а й науковими дослідженнями. 

Хочеться поділитися 
враженнями від одного з 
останніх засідань, яке не 
обмежилося тільки теоре-
тичною частиною, під час 
якої розбиралися сучасні 
методи профілактики, ді-
агностики й лікування, та-
кож були продемонстро-
вані цікаві та повчальні 
клінічні випадки, у тому 
числі й рідкісні. Після те-
оретичної частини ми 
оглядали пацієнтів, мали 
змогу самостійно засто-
сувати практичні навички 
та оцінити дані аналізів. У 
кожного була можливість 
освоїти сучасні експрес-
тести та побачити цікаві 
мікроскопічні препарати. 

Саме завдяки поєднанню клінічної інформації та лабораторних 
даних, ідентифікації збудників інфекційних хвороб можна встано-
вити правильний діагноз. Студенти, присутні на засіданні гуртка, 
змогли переконатися у цьому на власному досвіді.

На кафедрі інфекційних хвороб кожен бажаючий студент за 
допомогою викладачів може виконувати наукову працю, резуль-
тати якої публікуються в тезах та статтях, доповідаються на кон-
ференціях. Після таких засідань ми відчуваємо значне поповнення 
багажу наших знань, ще довго обговорюємо почуте та побачене, 
обмінюємося отриманими враженнями за чаєм з цукерками.

Ìàêñèì ×óõë³á, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ПОПОВНЮЄМО БАГАЖ НАШИХ ЗНАНЬ
ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА

Цього року Україна та українці по всьому світу відзначали 
85-ті роковини однієї з найсумніших подій своєї історії – Голодо-
мор 1932–1933 рр.

За даними істориків, у 1932–1933 роках жертвами голоду 
в Україні, за різними оцінками, стали від 4 до 10 млн людей. Це 
означає, що в ті трагічні роки Україна не дорахувалася від 10 до 
25 % свого населення, втрачаючи його по 25 тис. людей на день, 
по тисячі – на годину, по 17 – щохвилини. Найбільше постражда-
ли тодішня Харківська і Київська області. На них припадає більше 
половини всіх загиблих. Тема Голодомору почала висвітлювати-
ся лише за часи незалежності України і лише в останні 15 років 
отримала справжнє наукове підґрунтя і підтримку з боку офіцій-
ної влади. 

22 листопада в медичному виші було проведено низку за-
ходів з відзначення річниці Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. 
Зокрема, на кафедрі суспільних наук дуже цікаву та змістовну ін-
формацію для студентів представив заступник начальника Хар-
ківського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій 
Кісь – людина, яка брала безпосередню участь у проведенні роз-
слідування цього злочину проти людства.

Слухачі були глибоко вражені документально підтверджени-
ми даними про масштаби голоду та жертв серед населення. Піс-
ля цього студенти взяли участь у церемонії покладання квітів до 
Пам’ятного Хреста у Молодіжному парку, присвяченого жертвам 
цієї страшної події.

Увечері 24 листопада студенти гуртожитків нашого універси-
тету приєдналися до всеукраїнської акції «Свічка пам’яті». Вічна 
пам'ять всім загиблим від голоду в ті страшні роки! 

Îëåêñ³é Òðîöåíêî, 
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

ДЛЯ КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО ТРЕБА ЗНАТИ СВОЄ МИНУЛЕ

ДО РІЧНИЦІ ГОЛОДОМОРУ

Продолжаем знакомство с экспозицией музея истории. 
Представляем вниманию читателя отдельные фотографии, 
посвященные деятельности Харьковского медицинского 
 института в 1960–1970-е гг.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ
(ê 50-ëåòèþ ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ)

«Спасибо за само существование такого музея! Что мы 
стоим без памяти и преемственности поколений? Музей – это 
тот английский газон, который напоминает всем о трехсотлет-
нем труде поколений. Стригите свой газон и сохраняйте исто-
рию медицины – историю сопереживания, сочувствия и любви 
к Человеку и к Человечеству. И пусть вас всех благословляет 
Бог и те люди, которым помогают харьковские медики.

Не забывайте доносить до молодежи завет Леонарда 
Гиршмана: нет последнего часа приема для врача, но есть по-
следний больной».

Ò. Áàõìîò, çàâåäóþùèé ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì 
Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíîé áèáëèîòåêè èì. Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñêîãî

СОХРАНЯЙТЕ ИСТОРИЮ МЕДИЦИНЫ

Акад. В.Грищенко на засіданні ВООЗ (Женева, 1974)

Ректор ХМІ Б. Задорожний – в мантії почесного професора 

Познанської академії медицини (Польща, 1969)

Учений консиліум – проф. В. Зайцев, доц. Н. Трутень,

 проф. Л. Малая, В. Почепцов, Є. Дубенко
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Hey Guys! Зовсім скоро прийде найочікуваніше свято року – 
Новий рік 2019. Це свято – головний час для дива та здійснення 
мрій, коли навіть дорослих охоплює передчуття чарівної казки. 
Новорічна ялинка, різнокольорові вогники гірлянд, легенький 
морозець та блискучий сніг, святковий стіл, наповнений смач-
ними стравами та солодощами, цитрусовий аромат мандари-
нів і апельсинів, фільм «Один вдома» – ви відчули атмосферу 
свята? Я вже не можу дочекатися цієї чарівної ночі! Ой, як я мо-
гла забути про новорічні подарунки? Саме про них піде мова 
у цій статті.

Отримувати подарунки дуже приємно, але дарувати їх – ще 
приємніше. На жаль, часто трапляється так, що не можеш визна-
читися, що саме обрати в якості подарунка, або й взагалі не ви-
никає жодних ідей з цього приводу. У такому випадку моя стаття 
стане тобі корисною підказкою, проте спочатку хочу дати тобі де-
кілька порад. По-перше, на подарунки витрачається багато гро-
шей, тому раджу заздалегідь потурбуватися про це, а по-друге, 
складений напередодні перелік людей, яким ти хочеш зробити 
подарунок у цю чарівну ніч, не дасть тобі про когось  забути.

Ну що, переходимо до самих ідей подарунків? Вибір пода-
рунка залежить від того, кому ти хочеш його презентувати. 

Якщо ти хочеш порадувати кохану людину, то тобі треба звер-
нути увагу на такі речі, як парні футболки, браслети, чашки, квит-
ки в театр або на концерт улюбленого виконавця, абонемент для 
спільного відвідування фітнес-центру, басейну або уроків танцю, 
сертифікат у спа-салон або на новорічну фотосесію. Коштовна 
прикраса також може бути гарним подарунком.

Виховуючи дітей, батьки багато в чому собі відмовляють. Вони 
віддають усе найкраще своїм спадкоємцям, задовольняючись ма-
лим. Проте, коли діти виростають, настає пора дякувати мамі й 
татові. Новорічний презент під ялинку – один із способів зробити 
це красиво, оригінально, душевно і, звичайно ж, щиро. Подару-
нок для батьків може бути пов'язаний із їхніми захопленням. На-
приклад, якщо твоя мама обожнює готувати, тоді новий кухонний 
комбайн, набір посуду або кулінарна книга стануть їй у нагоді, а 
тато-рибалка зрадіє новому спінінгу або надувному човну. Універ-
сальними подарунками можуть стати гаманець, столовий сервіз, 
краватка, елітний алкогольний напій, парфуми або портрет.

Ось для кого подарунки можуть бути дійсно оригінальними, 
так це для друзів! Персоналізовані чашки з фото або написом, 
книги, блокноти, солодощі, теплий шарф, навушники, квиток на 
концерт… Перелік може бути нескінченним. Головне – відштовху-
ватися від хобі та сфери діяльності. Наприклад, ми – друзі-меди-
ки, дуже зрадіємо новому стетоскопу або кишеньковому набору 
для хірургії. 

Сподіваюсь, мої поради стануть тобі у нагоді. Важливо 
пам’ятати, що кожний подарунок, навіть маленький та недоро-
гий, стає великим даром, коли ти вручаєш його з любов’ю та по-
смішкою.

З Новим 2019 роком, любий друже, та з Різдвом Христовим!

Àíàñòàñ³ÿ Ñìèðíîâà, 
²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!

За вікном пролітає перший пухнастий сніжок, легенький мо-
розець демонструє свої вишукані шедеври прямо на наших шиб-
ках. Бачиш усе це – і на душі стає тепло й приємно, як ніколи. 
Чому? Та тому, що вже відчувається повноцінний прихід зими. 
А зима — це та чудова пора року, яка вміє дарувати приємні емо-
ції і незабутні враження, адже саме в цей період ми відзначаємо 
найбільші й найулюбленіші свята усього світу, які пов’язані з са-
мобутніми традиціями й звичаями. 

Усі свята гарні по-своєму, проте є щось особливо чарівне та 
магічне в зимових святах. Якщо згадати, історія кожного з них 
містить у собі якусь красиву казку, напевно тому так полюбилися 
нам ці історії ще з дитинства. 

Цікаво,чим полюбилося всім свято Різдва Христового? За-
звичай Різдво в Україні – це родинне свято. Цього дня навіду-
ють близьких родичів, вшановують предків, згадують хрещених 
батьків, а молодь та діти йдуть колядувати та розігрувати вертеп, 
тобто традиційну різдвяну виставу. Різдвяна казка – одна з най-
добріших святкових історій. Є таке дуже добре повір'я, що в різд-
вяну ніч на землю спускаються янголи. Коли на небі загоряється 
перша зірка, янголи приходять, але їх ніхто не помічає, тому що 
всі люди поспішають у своїх справах. А вночі, коли всі сплять, ма-
ленькі крилаті янголята прилітають у домівки, в кожній хаті вони 
залишають під ялинкою подарунок або просто розвіюють його 
квартирою. І це непрості подарунки, адже їх не можна побачити, 
але можна відчути. Це трошки доброти, мішечок щастя, жменька 
здоров'я, шматочок везіння. От було б добре вчасно прокинутися 
різдвяної ночі та підглянути, як білосніжне янголятко пурхає кім-
натою, як воно суне під ялинку невидимий чарівний мішечок або 
розсіює в повітрі блискучий чарівний пил. Звичайно, було б чу-
дово, якщо б таким чином вирішувались всі масштабні проблеми 
ХХІ сторіччя. А ви вірите в різдвяні дива?

Àíàñòàñ³ÿ Áàñêàêîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

РІЗДВЯНА КАЗКА

Нова радість й вдача вже коло дверей, чи ні? Кажуть, що рік 
свині – рік довірливих та невпевнених людей. Народжені під вда-
чею неоднозначної тварини, хоч і мають неабияке почуття гумо-
ру, проте залишаються доволі несерйозними протягом життя... 
То це правда? А може спробуємо спростувати ці чутки? Існує чи-
мало ВЕЛИКИХ людей, клеймо на яких китайський календар по-
ставити так і не зміг!

По-перше, Вуді Аллен – людина, ім'я якої ніколи не напишуть 
з малої літери. Режисер, який, отримавши визнання, подарував 
світові такі картини, як «Опівночі в Парижі», «Енні Голл»,«Чоловіки 
та дружини» та ін.

По-друге, Ернест Хемінгуей – дивовижно, але саме цей ціка-
вий, відомий та дуже несподіваний чоловік для свого часу впер-
ше побачив світло саме «свинячого року». Якщо ж ніколи не чули 
про такого письменника, то стовідсотково знаєте про повість-
притчу «Старий і море». Ні? Нумо читати!

По-третє, Вольфганг Амадей Моцарт – не просто музикант-
віртуоз, а, може, й людина з надможливостями? Більше 600 тво-
рів, з-поміж яких велика кількість інструментальних концертів, 
сонат, симфоній... Чого варті лише опери «Весілля Фігаро» та 
«Дон-Жуан».

Як не згадати про Генріха VIII? Титана англійської історії, коро-
ля Англії, монарха, що у свої 17 посів на троні. Правителя, який і 
сьогодні викликає німе запитання: «тиран чи просвітитель?».

Арнольд Шварценеггер – бодібілдер, кіноактор, продюсер, 
бізнесмен і політик. Зірки й на ньому ставили хрест, проте не ви-
йшло! «Залізний Арні» назавжди в серцях фанатів.

Прикро, але паперу не вистачить усіх згадати: Стівен Спіл-
берг, Альфред Ґічкок, Майкл Паркінсон, Емма Томпсон. Та все ж 
таки на останнє, Ґілларі Клінтон – жінка-політик, колись перша 
леді, сенатор від штату Нью-Йорк.

Усі зазначені вище та не перелічені – то люди, яких, так би мо-
вити, свиня подарувала світові, за що ми їй, звісно, дуже вдячні. 
Проте не чекайте на подарунок зірок, починайте досягати мети 
самотужки. Може, через декілька років саме за вас казатимуть 
«спасибі».

Êð³ñò³íà Ñåìåíêî, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ВІДОМІ ПОСТАТІ, 
ЯКІ НАРОДИЛИСЯ У РІК СВИНІ
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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!

Різдво Христове! Надзвичайне та чу-
дове свято народження Ісуса Христа. Так 
зване Боже диво: зародження нового 
життя на землі. Українська Православ-
на Церква відзначає це свято за юліан-
ським календарем 7 січня, католики та 
протестанти, які живуть за григоріан-
ським календарем, а також декілька по-
місних православних церков, що дотри-
муються новоюліанського календаря, 
який співпадає з григоріанським, святку-
ють Різдво 25 грудня. До речі, в Україні 
з минулого року цей день також став ви-
хідним, що є дружнім знаком в сторону 
Європи, де Різдво святкують здебільшо-
го в цю дату.

Традиції. Започатковує Різдвяні свя-
та дідух – символ-знак, який вноситься 
до хати на Святий вечір і є сигналом про 
початок святвечірньої обрядовості. Одна 
з основних традицій – це святковий стіл, 
на якому має бути не менше, ніж 12 страв, 
адже кожна пісна страва означає одно-
го із 12 апостолів Христа. Найголовніша 
страва – кутя – каша з пшениці або рису, 
до якої додаються родзинки і мед. У цей 
день пригощати потрібно не тільки роди-
чів та друзів, але й худобу чи домашніх 
улюбленців. Уранці всі вітаються фразою 
«Христос народився!», а у відповідь чують 
«Славімо його!». У цей день люди зазви-
чай відвідують церкву, а також ходять у 
гості до родичів і друзів. 

Ще одна з головних традицій – коля-
дування. Колядки – це маленькі вірши-
ки-пісеньки, які виконують зазвичай діти. 
Малеча ходить від хати до хати та по-
здоровляє господарів зі святом, бажає 
здоров’я та щастя родині, миру й злаго-
ди в хаті. За це господарі пригощають ді-
тей солодощами, горішками та грошима. 
Незмінними традиціями Різдва є святкові 
танці та хороводи, а також ігрища. 

Святкова гра «Маланка». У цій грі 
беруть участь такі дійові особи: дід у мас-
ці, єврей, коза, циган, фершал, сама Ма-
ланка. Усі актори влаштовують святкову 
виставу та жвавий хоровод. 

Тож, Різдво – це яскраве та незвичай-
не свято зі своїми традиціями та колори-
том, яке дарує гарний настрій усій родині 
на цілий рік!

Â³êòîð³ÿ Á³ëåíêî, 
IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

УКРАЇНСЬКІ
ТРАДИЦІЇ Що є для нас атрибутом Нового року? Крім ялинки, подарунків та шампанського? Ві-

тальні листівки! Зараз люди майже не пишуть листів від руки, як і не відправляють віталь-
ні листівки. Проте ще минулого століття свято, особливо таке, як Новий рік, не уявляли 
без теплих привітань рідним і близьким, які писали на звороті картки довгими зимовими 
вечорами.

Передумови до появи лис-
тівок виникли ще в Стародав-
ньому Китаї. Правда, це були не 
листівки, а щось на зразок візи-
тівок червоного кольору. Їх за-
лишали, якщо людина, запро-
шена на святкування нового 
року, не могла його відвідати. 
Жодних зображень на картках 
не було, тільки добрі побажан-
ня і підпис. Бажали найчастіше 
щастя, здоров'я, довголіття і 
благополуччя. Для таких карток 
господар будинку напередодні 
нового року вішав на двері мі-
шечок, на якому було зроблено 

напис: «Вибачте мене за те, що особисто прийняти не зміг». Тобто господар вибачався 
за те, що хтось до нього не прийшов на свято!

Що стосується новорічних листівок, то спочатку з'явилися різдвяні – звичай святку-
вати Новий рік виник порівняно нещодавно. У цих листівок теж були свої попередники – 
середньовічні гравюри з біблійними сюжетами. Через деякий час на зворотному боці 
гравюр стали писати різні тексти та побажання, крім цього, їх почали використовувати 
як запрошення на різні урочистості.

Першу різдвяну листівку створив англійський художник Добсон у 1794 році. На карт-
ці, яку він подарував своєму другові, був зображений зимовий пейзаж і сімейна сценка 
біля ялинки. Справжня ж серійна листівка з'явилася теж в Англії в 1840 році, коли дер-
жавний чиновник сер Генрі Коул придумав для близьких оригінальне привітання – різд-
вяну листівку з малюнками свого друга художника Джона Хорслі, який придумав прикра-
сити листівку різдвяним триптихом: в центрі художник помістив сім'ю сера Генрі Коула, 
яка сидить за різдвяним столом, з боків розташував картинки, покликані нагадувати ото-
чуючим про милосердя та співчуття цього доброчесного англійського сімейства. Зобра-
ження доповнював звучний підпис: «Веселого Різдва і щасливого Нового року!». Листів-
ка мала шалений успіх.

Як правило, напис на листівці в європейських країнах – там, де картинка – був стан-
дартний: «З побажаннями веселого Різдва і щасливого Нового року». Однак для кожної 
країни вигляд листівок поступово набував своїх характерних національних рис. Напри-
клад, в Австрії було прийнято 
дарувати на Новий рік листів-
ки з національними симво-
лами щастя – це зображен-
ня сажотруса, чотирилистої 
конюшини і свині. У Німеччи-
ні це були янголята, пухкі ро-
жевощокі діти, в Англії – суто 
сімейні сценки і біблійні сю-
жети. В Японії популярні лис-
тівки із зображенням твари-
ни, яка співпадає зі вказаним 
сезоном за східним гороско-
пом. У них прийнято дякувати 
своїм родичам і знайомим за 
все добре, що сталося в році, 
що минає, і висловлювати 
надію на продовження доброзичливих відносин в подальшому. У Китаї новорічна листів-
ка – зашифрований символ. Мова символів заснована на фонетичній подібності слів, які 
вимовляються. Якщо на листівці красується зображення летючої миші – це побажання 
щастя, оскільки слова «щастя» і «кажан» звучать однаково. Якщо на листівці золота рибка 
і короп – це означає побажання прибутку й статку; мавпа, яка скаче на коні, – побажання 
швидкого отримання знатного титулу. 

Різдвяні та новорічні листівки практично відразу ж почали колекціонувати. Зараз 
найбільша колекція таких листівок налічує понад 205 тис. примірників. Вона занесена у 
Книгу рекордів Гіннеса і належить канадцеві Буту.

У 2000-х роках листівки практично перестали відправляти пош тою. Написані від руки 
привітання замінили смс-повідомлення, а також електронні листи. Листівки, звичайно, 
повністю не пішли з ринку. Проте частіше можна зустріти картки з надрукованим всере-
дині стандартним текстом. Прогрес технологій зробив багато процесів більш доскона-
лими, але в той же час спростив багато приємних «ритуалів».

Ãàä³ðîâà Òóð÷àí Ðàô³ã êèçè, 
ñòóäêîð (II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

ІСТОРІЯ РІЗДВЯНИХ ЛИСТІВОК
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«МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ  (до 90-річчя газети)

Друзі, у 2018 році наше видання відзначило 90-річний 
ювілей!

Протягом цього року в ювілейній рубриці ми розповідали про 
місце газети в історії нашого вишу, про нас писали кореспонден-
ти і дописувачі. Це говорить про затребуваність університетської 
газети – вона цікава читачам і потрібна вишу. Мати корпоративну 
газету – це свого роду привілей, мало хто може похвалитися та-

ким виданням. Ми пам'ятаємо, якою була газета, бачимо, якою 
вона стала сьогодні – це доводить, що роки їй до лиця!

«Медичний університет» – це літопис, де описана історія ме-
дичного вишу: навчання, наука, актуальні події, відкриття, а також 
цікаві історії. На сторінках нашого видання ми розповідаємо про 
людей і події, прагнучи донести до читачів сенс і деталі того, що 
відбувається, бути максимально об'єктивними. Наше багатоти-
ражне видання служить каналом внутрішньої комунікації. Проте, 
крім обізнаності у справах університету, газета створює умови 
для формування корпоративного духу. Особисто для мене газета 
стала часткою життя, розфарбувала її емоційно, наповнила твор-
чістю та зустрічами з цікавими людьми.

У кожної газети своя роль в історії, і наше видання не є ви-
нятком. Новини, статті, нариси, есе пишуть кореспонденти й до-
писувачі з числа студентів, викладачів та співробітників універси-
тету. Вони пишуть – колектив читає. І це нас об'єднує! Сьогодні 
читач може взяти нашу газету до рук й зануритися у світ універси-
тетських новин. Минуле й сьогодення невід’ємне одне від одно-
го, і це зближує всіх читачів видання.

Дорогі читачі! Ми постійно відчуваємо вашу увагу, зацікавле-
ність, готовність до співпраці й сердечно дякуємо за добре став-
лення до нас. До зустрічі на шпальтах університетського видання 
«Медичний університет»! 

Ç ïîâàãîþ äî ÷èòà÷³â òà äîïèñóâà÷³â, 
ðåäàêòîð ãàçåòè Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ЗАНУРИТИСЯ У СВIТ УНIВЕРСИТЕТСЬКИХ НОВИН

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

За окном двадцать восьмое декабря. Ларнетта стояла у двери 
и молча перебирала мысли, собирая все ожидания в корзину же-
ланий. Она знала, что придет время для загадывания самого за-
ветного – того самого. Мечтательность. Преобладание розового 
над белым и снежным. Не здесь и не сейчас. Там и только тогда.

Ее локоны нежно спадали на плечи, словно снежная вуаль ох-
ватывала дома, города и страны. Ларнетта вошла в логово зимы 
одна. Одинокая птица чьего-то счастья. Свобода. Как широко и 
безмятежно эта девушка ценила ее, доверяя самое сокровенное 
времени. Волшебница умела ждать…

Воспоминание. Резко спохватившись, Лари ужаснулась. Еще 
три недели назад она дала начало новой оранжевой жизни. Си-
цилийское Солнце было посажено в маленький неуклюжий гор-
шок. Заботливые руки – млечный звездный путь – сопровождали 
зарождение чего-то нового, необычного, индивидуального. Лар-
нетта верила, что вновь обрела смысл.

Мечтательница ни на миг не забывала о своем новом друге. 
Он непременно должен был стать тем самым старым и незаме-
нимым. Когда на свет являются чудеса? Знала только Ларнетта. 
Она могла ждать.

Мандарины. Удивительные гости Нового года. Действитель-
но, они приходят и уходят. Один лишь раз. Оживленные, радост-
ные, игривые, сочные. Кожура пронизана тысячами борозд и до-
рог. Они непременно приводят к счастью. Белые тропы надежды, 
эти горькие слезы, иногда сильно притираются к сердцу, допол-
няя организм приливом жизненных сил. Порою, рожденный пол-
зать прыгает выше головы летающего. Оранжевый шар парит чу-
десным ароматом в воздухе, плавает сладким соком в желудке, 
дурманит оттенком взгляд. Праздник. Ощущение большого на 

расстоянии. На таком коротком поводке времени. Где рождается 
мандарин? В жарких буднях или теплых душевных выходных? В 
маленьком горшке Ларнетты.

Тем временем сотни мыслей оставили голову бедной девуш-
ки. Она могла просто наслаждаться. Подойти к окну Лари давно 
успела. Вот только что-то смутило ее взгляд. «Малыш Уолт, что с 
тобой? Ты не рад меня видеть?» – промолвила она, следом по-
смотрев на увядающий куст своего оранжевого настроения. Буд-
то тысячи огней загорелись и потухли в эту секунду. Доля време-
ни – и ладонь Ларнетты уже поддерживала Уолта. Разумеется, вы 
догадались, кому принадлежит это имя. Никому не известно, по-
чему именно оно. Новый год всегда был более чем загадочный.

Ее щеки порозовели. Душа согрелась. Как мало нужно для 
счастья. Всего пару прикосновений к самому близкому. Вы спро-
сите, была ли Лари одинока. А был ли одинок малыш Уолт? Они 
были друг у друга. Будут ли? Кто знает. Законы биологии и все-
го живого вряд ли оставят в стороне их идиллию. Однако чего 
только стоит одно лишь прикосновение беззащитной девушки 
к такому сильному и независимому мужчине? Оба обречены на 
провал. Крепость силы рушится в одночасье. И вот они сидят у 
костра воспоминаний, согреваются глинтвейном. А надо бы вос-
поминаниями.

Ларнетта просидела так еще пару часов. Куст превратился в 
дерево – чары подействовали. Так пролетели еще два дня. Окон-
чательно разуверившись в спелости мандарина, чародейка при-
няла отчаянное решение – собственноручно разорвать все его 
связи с прошлым. Ларнетта сорвала оранжевый шарик. «В эту 
ночь он должен быть здесь, в моей праздничной корзине», – с 
радостью высказалась интриганка, ехидно улыбаясь. Женщи-
нам несвойственно ждать, тем более мужчину. Уолт оказался тем 
еще фруктом. Уж слишком долго он созревал. Серьезные отно-
шения – вещь не новая, но такая забытая.

Мандарин красовался среди дам: справа его окружали чер-
ничные подруги, слева – клубничные незнакомки. Лари мечтала, 
чтобы в эту ночь ее малыш был не один. Да и сама она ожидала 
быть с кем-то. Предавать дружбу не хотела, поэтому празднич-
ная корзина оставалась по ту самую ладонь.

Вот и наступила новогодняя ночь. Сотни салютов в одно бие-
ние часов. Тысячи зажженных фонарей. Миллионы улыбок, укра-
шающих и без того улыбающиеся лица. Стала ли эта пора роко-
вой для Ларнетты? Быть может. Однако это утро она встретила с 
Уолтом…

Ñîôèÿ Áîéêî, 
ñòóäêîð (IV ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

ИСТОРИЯ ОДНОГО МАНДАРИНА
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ЗАПОБІГТИ, ДОПОМОГТИ, ВРЯТУВАТИ

Зима приносить не лише приємний білий сніг і потріскування 
морозу під підошвами, а й ожеледицю на дорозі, яка може ви-
никнути щодня. Це явище змушує бути уважними не лише водіїв, 
а й пішоходів, адже ризик травмування, коли під ногами слизько, 
надто високий.

Ожеледиця – це тонкий шар льоду на поверхні землі, що 
утворюється після відлиги або дощу в результаті похолодання, а 
також замерзання мокрого снігу і крапель дощу. У цей час щоріч-
но Міністерством охорони здоров'я України реєструється сумна 
статистика травмувань, пов’язаних з ожеледицею: за небезпеч-
ний сезон лікарі надають допомогу тисячам громадян, які по-
страждали на льоду. 

Перед виходом із будинку рятувальники радять

•  Змайструвати або ж придбати на підошви та підбори вашо-
го взуття «льодоступи».

•  Прикріпити на підбор перед виходом шматок поролону (за 
розмірами підбора) або лейкопластиру.

•  Наклеїти лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підо-
шву і підбор (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натер-
ти піском (на один-два дні вистачатиме).

•  Натерти наждаковим папером підошву перед виходом, а 
краще прикріпити його на підошву (але від води піщини наждако-
вого паперу обсипаються). 

•  Намастити на підошву клей типу «Момент» та поставити 
взуття на пісок, після цього можна сміливо виходити на вулицю.

Співробітники МНС наголошують, що кращими для льоду є 
підошви з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих 
підборів. 

Людям похилого віку в «слизькі дні» бажано взагалі не вихо-
дити з будинку. Проте, якщо потреба змусила, не соромтеся взя-
ти палицю з гумовим наконечником або із шипом. Якщо у вас із 
собою торба, то вона повинна бути тільки такою, що можна носи-
ти через плече. Пам'ятайте, що дві третини травм люди старше 
60 років одержують при падінні. 

Прогулянки вагітним жінкам під час ожеледиці без супроводу 
також небезпечні для здоров’я. 

Радять не виходити без потреби на вулицю, якщо людина 
слабка або хвора. Краще зачекати, поки не приберуть сніг і роз-
кидають пісок на обмерзлий тротуар.

Як зменшити ризик травм під час ожеледиці

•  Під час ходьби в такі дні, про всяк випадок, будьте напого-
тові впасти.

•  Ходіть не поспішаючи, ноги трохи розслабте в колінах, сту-
пайте на всю підошву. Руки не повинні бути зайняті пакетами чи 
торбами.

•  Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку, тому виходьте із 
будинку не поспішаючи.

•  При порушенні рівноваги швидко присядьте, це найбільш 
реальний шанс утриматися на ногах.

•  Падайте з мінімальним збитком для свого здоров'я. Відра-
зу присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння стисніться, 
напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково переко-
тіться – удар, спрямований на вас, розтягнеться і втратить свою 
силу при обертанні.

•  Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не 
тільки падіння, але й більш важких травм, особливо переломів.

•  Обходьте металеві кришки люків, як правило, вони покриті 
льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені й пере-
вертатися, що додає травмувань.

240 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

Справжнє ім’я Григорія Квітки-Основ’яненка – Григорій 
Федорович Квітка. Він автор перших серйозних художніх тво-
рів, написаних літературною українською мовою. 29 листопа-
да виповнилося 240 років з дня народження Григорія Квітки-
Основ’яненка – класика української літератури, громадського 
діяча. Завдяки йому українська нація отримала повноцінну лі-
тературну прозу, що створила фундамент для класичної україн-
ської літератури, на якому згодом виросли твори Тараса Шев-
ченка, Івана Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, Панаса Мирного, 
Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Коцюбинського.

Народився Григорій Квітка-
Основ’яненко 1778 року в селі 
Основа (нині територія Харко-
ва). Немовлям унаслідок  хвороби  
втратив зір. Ані лікарі, ані знахарі 
нічого не могли вдіяти, та в 6 ро-
ків раптом прозрів. Мати повезла 
його на прощу до чудотворної іко-
ни Озерянської Божої Матері за 
30 км від Харкова. У храмі хлопець 
раптом спитав: «Матусю, а що то 
за образ?». «Хіба ж тобі видно?» – 
здивувалася мати. «Так, мені роз-
виднілося», – відповів хлопчина.

Цікаво, що у свої 27 він став 
послушником Старо-Харківського 

Преображенського монастиря за 8 км від Харкова та збирався 
постригтися в ченці ще вісім років до того, але батько не дав на 
це дозволу. Послушництво не завадило його звичкам: у келії сто-
яло фортепіано, на якому Квітка складав духовну музику. Проте 
ченцем він так і не став.

Якщо «Енеїда» Котляревського показала, що українська мова 
ідеально підходить для написання літературних творів, то Григо-
рій Квітка першим створив повноцінний жанр епічної прози, зму-

сивши світ зачитуватися нею вже 300 років, перекладати його по-
вісті, водевілі та історичні розповіді про Україну на десятки мов 
світу.

Першим твором письменника в прозі стала його відома по-
вість «Маруся». Варте уваги, що підставою для написання тво-
ру стала дискусія з приводу художнього потенціалу української 
мови. І цю суперечку письменник точно виграв.

Він – автор перших серйозних художніх творів, написа-
них літературною українською мовою. Своєю творчістю Квітка-
Основ’яненко змусив замовкнути останніх скептиків у середо-
вищі інтелігенції Російської імперії, які до цього часу українську 
«народну» мову вважали непридатною для повномасштабної лі-
тературної творчості, за винятком хіба що жартівливих творів.

Найвищими ж досягненнями Квітки-Основ’яненка вважають-
ся комедія «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном горо-
де», яка за сюжетом і характером персонажів передувала появі 
«Ревізора» Гоголя, соціально-побутові комедії «Сватання на Гон-
чарівці» та «Шельменко-денщик», а також невмируща «Конотоп-
ська відьма».

Його твори одними з перших репрезентували українську лі-
тературу не тільки в колишній Російській імперії, а й у Європі.

Як громадський діяч Квітка-Основ’яненко брав участь у під-
готовці та відкритті Харківського університету, був одним із за-
сновників Інституту шляхетних дівчат, для чого віддав усі свої гро-
ші. Згодом обіймав посади совісного судді, голови Харківського 
цивільного суду, директора Харківського театру, брав участь 
майже у всіх важливих освітньо-культурних починаннях, зокрема, 
був ініціатором видання журналу «Украинский вестник», альма-
нахів «Утренняя звезда» і «Молодик», першої збірки українських 
прислів’їв і приказок.

Помер Квітка 8 серпня 1843 р., похований у Харкові.
Òåòÿíà Ñêîðáà÷, 

âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, 
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè, êàíä. ô³ëîë. íàóê 

НАЙЦІКАВІШІ ФАКТИ ПРО ОСНОВОПОЛОЖНИКА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

ЯК УНИКНУТИ ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС ОЖЕЛЕДИЦІ
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Я МАЮ ПРАВО!

Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася про-
блема насильства, здійснюваного дітьми одне до одного. Остан-
нім часом серед молоді спостерігається безліч негативних явищ 
у міжособистісних відносинах (конфліктність, агресивність, жор-
стокість), які починають проявлятися ще в школі. Це соціальна 
проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона 
ще й досі не вивчена. 

Булінг (bullying, від анг. 
bully – хуліган, забіяка, за-
дирака, грубіян, насильник) 
визначається як утиск, дис-
кримінація, цькування. Цей 
термін означає тривалий 
процес свідомого жорсто-
кого ставлення (фізичного 
і психічного) з боку дитини 
або групи до іншої дитини 
або інших дітей.

Як показує практика, 

форми булінгу можуть 

бути різними: систематич-
ні кепкування з будь-якого 

приводу (від національності до зовнішнього вигляду дитини), 
здирство, фізичні та психічні приниження, різного виду знущан-
ня; бойкот та ігнорування, псування особистих речей тощо.

Існують наступні типи булінгу та його форми:

•  фізичний – завдання ударів, штовхання, пошкодження або 
крадіжка власності;

•  психологічний – виключення інших із групи чи розповсю-
дження пліток або чуток;

•  усна (словесна) – обзивання, глузування або висловлю-
вання, якими ображається стать, раса, національність;

•  письмова – написання записок або знаків, що є болючими 
чи образливими; 

•  електронна (загальновідома як кібербулінг) – розпо-
всюдження чуток та образливих коментарів з використанням 
електронної пошти, мобільних телефонів (наприклад, надсилан-
ня СМС) і сайтів соціальних мереж. 

Соціальна структура булінгу, як правило, має три еле-

менти, а саме:

•  переслідувач (булі);
•  жертва;
•  спостерігач.
У сучасній психології існує декілька підходів до вивчення бу-

лінгу. Одні дослідники зосереджують увагу на пошуку й визна-
ченні особистісних рис, характерних для особи булера та його 
жертви. Інші намагаються розглядати булінг як соціально-психо-
логічний процес.

Ось як визначають типові риси студентів, схильних ста-

вати булерами:

•  відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати 
собі інших студентів, переслідуючи власні цілі; 

•  імпульсивні й легко шаленіють;
•  часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих (переду-

сім батьків і викладачів);
•  не виявляють співчуття до своїх жертв.

Типові жертви булінгу також мають свої характерні риси:

•  полохливі, вразливі, замкнуті й сором’язливі;
•  часто тривожні, невпевнені в собі, нещасні й мають низьку 

самоповагу;
•  схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають 

про самогубство;
•  часто не мають жодного близького друга та успішніше спіл-

куються з дорослими, ніж із однолітками.
Ці риси є водночас і причиною, і наслідком булінгу. У той са-

мий час, на думку окремих дослідників, відтворити типовий пор-
трет агресора та жертви неможливо. Булінг — явище системне 
й комплексне. Тому, окрім лікарів, психіатрів, психологів (які за-
ймаються зазвичай уже з тими, хто піддався цькуванню та зну-
щанням з боку своїх однолітків), до вивчення й профілактики цьо-
го явища повинні, безперечно, долучатися викладачі, соціальні 
педагоги, психологи.

Що можна зробити, щоб зупинити явища булінгу в сту-

дентському середовищі:

•  виховувати здорові стосунки у групі;
•  не залишатися байдужими;
•  сприймати людину такою, яка вона є;
•  дати зрозуміти студентам, що соціальний стан не є приво-

дом для цькування;
•  пояснити студентам, що заздрість – негативна риса лю-

дини;
•  дати зрозуміти студентам, що сильніший – не означає ро-

зумніший, що фізичні вади – це не вина людини;
•  на особистому прикладі доводьте, що ви не підтримуєте 

явище булінгу;
•  поважайте думки та погляди інших;
•  виявляйте доброзичливість, милосердя, повагу до інших, 

підтримуйте одне одного та поважайте право кожного бути са-
мим собою, виявляйте готовність до примирення, визнавайте 
свої помилки;

•  покажіть студенту перевагу, що увагу викладачів та одно-
групників можна привернути до себе гарними вчинками.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

Якщо Ви постраждали від булінгу – зверніться до курато-
ра групи, а в разі його/її неспроможності владнати ситуацію –  до 
декана або проректора ЗВО. 

Якщо викладачі не розв’язали проблему – звертайтеся із 
заявою до поліції.

Якщо Вам необхідна правова допомога (юридична кон-
сультація, складання заяви, інших документів) – зверніться до 
Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги за 
номером 0 800 213 103 (цілодобово і безкоштовно в межах 
України).

ВАЖЛИВО: Ви маєте право безоплатно отримати послуги 
адвоката (складання заяв, представництво в суді).

Ãàííà Êîòëÿð, 
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âçàºìîä³¿ ç ñóá'ºêòàìè 

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
äåðæàâíèõ ðåºñòðàòîð³â Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 

Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ 
ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³

ЗУПИНЕМО ПОШИРЕННЯ БУЛІНГУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ!

•  Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини доро-
ги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах – особливо. 
Можна впасти та вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати 
на тротуар. У такий час і водіям важче впоратися з керуванням 
авто.

•  Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду 
та під час ожеледиці. Пам'ятайте, що при ожеледиці значно збіль-
шується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, 
що рухається, призводить як мінімум до каліцтв, а можливо – й 
до загибелі.

•  Небезпечні прогулянки під час ожеледиці в нетверезому 
стані. У такому випадку травми найчастіше важкі. Люди не так 
чутливі до болю і за наявності травми своєчасно не звертаються 
до лікаря, що згодом призводить до додаткових проблем та не-
приємностей.

•  Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тро-
туару. Взимку, особливо в містах, дуже небезпечними є бурульки, 
які намерзають на дахах будинків.

Якщо ви впали й через деякий час відчули головний біль, ну-
доту, біль у суглобах, утворилися пухлини на м’яких тканинах – 
терміново зверніться до лікаря у травмпункт, інакше можуть ви-
никнути ускладнення з непередбачуваними наслідками.

Будьте обачними, обирайте правильне взуття, не поспішай-
те при ходьбі, бережіть свої кінцівки, а якщо впасти все ж таки 
«пощастило», пам’ятайте про правила, які можуть врятувати від 
сильного травмування.

Ñåðã³é Áóñëîâñüêèé, 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³ ÕÍÌÓ,

Âàëåð³é Ïðîõîðåíêî, 
ñòàðøèé ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ êóðñ³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ì. Õàðê³â 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА

Абсолютно каждая страна всегда стремится развиваться, са-
мосовершенствоваться и, конечно же, идти в ногу со временем. 
Изучая историю в школе, мы все уяснили простую истину: то, в 
каком государстве живет общество сейчас, – результат усерд-
ного труда многих людей на протяжении целых веков. Сильная 
и развитая страна – это, прежде всего, порядок и слаженность 
организации работы ее руководства и, конечно же, инициатива 
и желание самого народа. Государство – это единый механизм, 
в котором все должно работать, как часы. Если одна деталь сло-
мана – нарушается процесс в целом. Таким простым сравне-
нием мы в очередной раз подтверждаем: ведущая страна – это 
модернизация абсолютно всех сфер без исключения. И, есте-
ственно, просто невозможно оставить без внимания такую важ-
ную отрасль, как медицина. 

Медицине всегда уделялось большое внимание, ведь, как 
бы печально это не звучало, в данной сфере всегда есть мно-
го недоработок, проблем и вопросов, на которые сложно найти 
ответ. Пожалуй, это одно из тех направлений, которое не терпит 
ошибок и пережитков прошлого. Именно поэтому у нас всегда 
на слуху реформы и нововведения, плюсы и минусы которых до-
статочно сложно разобрать простому гражданину. Говорят, что 
все познается в сравнении, поэтому мы также разберем меди-
цинскую реформу Украины 2018 года, заглядывая в развитие 
медицины других стран. Сейчас попробуем разобраться, какие 
же подводные камни ждут пациентов и врачей на пути реформ. 

В первую очередь медицинская реформа предполагает вне-
дрение принципа «деньги ходят за пациентом» – государство об-
язуется платить больницам и врачам деньги не за «галочку», а за 
оказанные пациентам конкретные медицинские услуги. За каж-
дого нового пациента медики будут получать «премию» в разме-
ре 210 грн или 8 дол. Вводится понятие «Государственного га-
рантированного пакета» – четкий список услуг и препаратов, 
которые государство обещает оплачивать пациенту из государ-
ственного бюджета. Рассчитывать на оплату 100 % услуг и ме-
дикаментов за счет государственного бюджета пациенты смогут 
при следующих обстоятельствах:

•  сердечные приступы, тяжелые переломы или случаи, тре-
бующие экстренной медицинской помощи или угрожающие жиз-
ни человека;

•  получение первичной медицинской помощи у семейного 
врача;

•  неизлечимые заболевания (зачастую это онкология).
Объем средств по государственной программе гаран-

тий медицины должен составлять не менее 5 % ВВП. В про-
фильном Комитете Верховной Рады предложили расши-
рить перечень видов медицинской помощи и включить туда 

высокоспециализированную помощь, медпомощь детям до 16 
лет, ведение беременности и оплату родов. В редакции к перво-
му чтению было указано, что полной оплате со стороны государ-
ства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства 
на уровне первичной и экстренной (около 80 % всех обращений 
граждан), а также паллиативной медицинской помощи. 

Медицинская реформа предусматривает создание Наци-
ональной службы здоровья. На нее возложены функции сбора 
оплаты, контроля за расходованием средств и выбора медицин-
ских услуг. Данная служба выступает посредником между госу-
дарством и населением при подписании договоров. Изменения 
коснутся и работников скорой помощи. В бригаду теперь вой-
дут только парамедики. Что же касается вознаграждения за труд 
врачей, законопроект предусматривает, что их зарплата в следу-
ющем году может составить примерно 18 400 грн.

Для сравнения, рассмотрим результаты реформ еще в не-
скольких странах. 

Польша. Реформа здравоохранения началась 1 января 1999 
года. По мнению самих поляков, в результате реформы здраво-
охранение стало более бюрократизированным. Теперь на любую 
более-менее серьезную процедуру нужно записываться зара-
нее, причем очередь может растягиваться на несколько месяцев. 
При этом существует как бесплатное, гарантированное каждому 
гражданину лечение, так и возможность пользоваться платными 
услугами. Многие врачи работают посменно: например, в первой 
половине с «бесплатными больными», т. е. с теми, за кого платит 
государство, а вторую половину дня имеют частную практику, т.е. 
оказывают платные услуги. По признанию поляков, иногда легче 
не ждать месяцами, а прийти и заплатить врачу.

Пожалуй, единственной страной, которая хотя бы немножко 
приближена к идеалу порядка в медицинской сфере, является 
Германия. Хотя отрицательные стороны, безусловно, также су-
ществуют. В основе системы здравоохранения Германии лежит 
главный принцип солидарности. Медицинская помощь долж-
на быть доступной для всех слоев населения, вне зависимости 
от их материального положения, при этом финансироваться за 
счет страховых взносов. Казалось бы, необходимо совместить 
несовместимое, но в итоге длительной эволюции всей системы 
немцы нашли золотую середину. Бремя страховых взносов (по-
рядка 15 % от заработка) делится пополам между работником и 
работодателем, а тем, кто не работает, страховой полис полнос-
тью покрывает государство. Неотложная помощь в Германии 
оказывается абсолютно всем вне зависимости от наличия меди-
цинской страховки (например, нелегалы), но по выздоровлению 
будет выслан счет на очень неприятную сумму. В системе здра-
воохранения Германии работает каждый десятый житель страны, 
что уже говорит о высоком престиже этой отрасли. Врачами мо-
гут стать только действительно лучшие из лучших, что обуслов-
лено высокой конкуренцией и серьезным отбором кандидатов. 
Поэтому и зарплаты врачей в Германии всегда находятся в верх-
них позициях рейтинга оплаты труда.

Как видим, любые изменения никогда не могут быть только 
положительными. Особенно, если это касается такой неодноз-
начной сферы, как медицина. И сказать сразу, даст ли какой-то 
результат та или иная реформа – невозможно, все покажет вре-
мя. Остается только пожелать мудрости и опыта всем тем, кто 
вершит порядки в этой сфере. Хочу обратиться к коллегам: ка-
кие бы законы не были установлены, какие бы реформы не были 
приняты, как бы не ограничивали вашу деятельность протоколы, 
помните – это ничто, когда на весах колеблется «жизнь» и 
«смерть». Слишком дорого может заплатить пациент, если все 
ваши действия будут регламентированы всего лишь чернилами 
на бумаге. 

Åêàòåðèíà Òàðàíåö, ñòóäêîð (² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

НА ПУТИ РЕФОРМ
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У Харківському національному медичному університеті 14 
грудня відбулося офіційне відкриття бранчу «15х4: KhNMU».

Цей рух направлений на популяризацію та доступність науки 
серед усіх бажаючих. Під час одного івенту виносяться на розгляд 
4 цікаві теми по 15 хв з подальшим дискутуванням та обговорен-
ням в аудиторії. Спікером може стати кожен, хто хоче поділити-
ся чимось новим з аудиторією, допомогти розібратися у якомусь 
складному, проте актуальному питанні. 

Тож було проведено перший івент, на якому розглядались на-
ступні теми:

•15 хв про новий спосіб лікування раку – Дарія Малахова;
•15 хв про Даркнет – Еліна Сущенко;
•15 хв про методи боротьби з ВІЛ – Ліна Конопля;
•15 хв про українські бенди – Катерина Шиян.
У заході взяли участь майже 50 студентів не лише ХНМУ, а й 

інших вишів Харкова. Почесним гостем на бранчі був організатор 
харківського проекту «15х4» Євген Кіося. Після закінчення лекцій 
учасникам було запропоновано залишити свої відгуки і пропо-
зиції стосовно наступних цікавих тем, укинувши їх до спеціально 
створеного «Боксу 15х4». Було дуже приємно отримати багато 
позитивних коментарів і пропозицій цікавих тем. 

За оцінками слухачів захід пройшов з неймовірним успіхом, 
тож чекаємо наступних цікавих івентів, аншлагу аудиторії, по-
дальшого розвитку та вдосконалення проекту!

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ

ОБГОВОРЮЄМО АКТУАЛЬНІ ТЕМИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ БРАНЧ

XIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Ліра Гіп-
пократа» серед студентiв-медикiв та працiвникiв лiкувальних 
установ України відбувся 9 грудня в Києві. 

У заході взяли участь представники медичних університетів 
та медичних закладів з різних міст України. Усього під час фести-
валю було представлено 52 учасники i показано 104 конкурсних 
номери. 

Два творчі колективи та три вокалісти ХНМУ, які брали участь 
у цьому конкурсі, отримали Дипломи лауреатiв першої  премiї. 
Серед них вокальний естрадний колектив «Зоряна», вокальний 
естрадний колектив «Троянда», соло-вокалiсти Руслан Блудов, 
Ольга Федоренко та Єгор Полупан.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ФЕСТИВАЛЮ-
КОНКУРСУ МИСТЕЦТВ!

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР 

7–9 грудня в Палаці спорту «Локо-
мотив» ім. Г.М. Кірпи відбувся чемпіонат 
світу з козацького двобою, у якому взяли 
участь понад 950 спортсменів з 12 кра-
їн світу. 

Представники Харківського націо-
нального медичного університету взяли 
участь у цьому престижному спортив-
ному форумі та виявили високий рівень 
підготовки. Студенти II медичного фа-
культету Валерія Колодяжна та Ярослав 
Нестерук посіли I місце у складних зма-
ганнях на силу, витримку й майстерність.

Вітаємо наших студентів зі здобути-
ми нагородами та бажаємо подальших успіхів у навчанні та спорті!

ПЕРЕМОГА У ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ 
З КОЗАЦЬКОГО ДВОБОЮ

СПОРТ

У 2018 році Харківський облас-
ний комітет галузевої профспілки 
проводив обласну спартакіаду се-
ред студентів медичних та фарма-
цевтичних навчальних закладів усіх 
рівнів акредитації Харківської об-
ласті. У програмі спартакіади були 
змагання за 6 видами спорту: во-
лейбол, футзал, легкоатлетичний 
біг, шашки, шахи, настільний теніс.

Після проведення всіх видів 
змагань програми суддівською ко-
легією переможцем було обрано 
команду Харківського національ-
ного медичного університету, яка 
незмінно впродовж змагань посі-
дала лідируючу позицію у всіх ви-
дах спорту.

Друге місце посіла команда 
Медичного коледжу Харківського 
національного медичного універ-
ситету.

На третьому місці – команда КЗОЗ «Харківський обласний 
медичний коледж». Нагородження переможців студентської 
спартакіади відбулося у клубі «Компас» 22 листопада. 

Профспілкова організація студентів, аспірантів, докторантів 
та клінічних ординаторів ХНМУ вітає наших спортсменів з пере-
могою та бажає не зупинятися на досягнутому і рухатися тільки 
вперед! 

Îëåêñàíäð Êèñëîâ

НЕЗМІННИЙ ЛІДЕР

СПАРТАКІАДА

У листопаді відбувся чем-
піонат світу з пауерліфтин-
гу WPUF (World Powerlifting 
Union Federation), у якому 
взяла участь асистент кафе-
дри терапевтичної стомато-
логії Наталія Жданова.

Представниця ХНМУ по-
сіла І місце серед жінок у 
ваговій категорії до 75 кг та 
ІІ місце в абсолютному за-
ліку серед усіх спортсменів з 
дисципліни «Станова тяга без 
екіпіровки» у аматорському 
дивізіоні. Також пані Наталія 
виконала норматив майстра 
спорту України.

Вітаємо та бажаємо по-
дальших досягнень і перемог!

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ПІДКОРЮЄМО ВЕРШИНИ 
ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ПАУЕРЛІФТИНГУ 
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«Як важко бути стоматологом» – під такою назвою відбувся захід для студентів 
медичних факультетів, проведений кафедрою стоматології дитячого віку, дитячої 
щелепно-лицевої хірургії та імплантології та Студентським науковим товариством 
на базі Університетського стоматологічного центру ХНМУ 7 грудня.

На початку заходу учасники відвідали цікаві й нові для всіх локації «Дитяча те-
рапевтична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія», «Ортодонтія» і «Фан-
томний курс», де вони мали змогу дізнатися про важливість визначення гігіє-
нічного індексу для оцінки рівня гігієни ротової порожнини, опанувати методику 
отримання відбитків в ортодонтичній практиці, дізнатися про важливість рентге-
нологічних методів діагностики та 3D-методів планування ортодонтичного ліку-
вання, а також провести професійну гігієну порожнини рота у фантомному класі.

Після цього студенти прослухали інформаційний блок, що стосувався будо-
ви зубів, клініки місцевої та системної гіпоплазії, а також розширили свої знання 
щодо природи зубного болю. 

Дякуємо за участь та чекаємо всіх на наших наступних заходах!

Îëåñÿ Ïëºõîâà

ЮВІЛЕЙ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ПОПУЛЯРНА СТОМАТОЛОГІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Ювілейний концерт на честь 40-річчя стоматологічного фа-
культету відбувся 23 листопада в актовому залі Харківського на-
ціонального медичного університету. 

Урочисту церемонію відкрив ректор університету Володимир 
Лісовий, який привітав стоматологічну спільноту медичного вишу 
зі святковою подією й зазначив, що завдяки наполегливій праці 
всіх співробітників стоматологічний факультет посів гідне міс-
це серед стоматологічних шкіл України і має гарні перспективи 
щодо інноваційного розвитку факультету та галузі в цілому. 

Декан факультету Віктор Ніконов з нагоди свята подарував 
Володимиру Лісовому пам’ятний сувенір ручної роботи, форма 
якого символізує собою міць та довговічність. 

На свято завітали почесні гості – голова Громадської ради 
при Харківській обласній державній адміністрації Олексій Курцев 
та представник формування сприяння охорони громадського по-
рядку і державного кордону в Харківській області Катерина Бе-
режна. Так, Олексій Курцев вручив Почесну грамоту від голови 
Харківської обласної держадміністрації Юлії Світличної директо-
ру Університетського стоматологічного центру ХНМУ Марині Бі-
рюковій. Для вручення почесної відзнаки на сцену також вийшли 
військові-пацієнти – ті, що отримали благодійну допомогу з вста-
новлення імплантів на базі Університетського стоматологічного 
центру. Серед них – старший медик розвідроти 92-ї окремої ме-
ханізованої бригади, кіборг, народний герой України Олександр 
Калій, який від Всеукраїнського об’єднання «Країна» вручив ме-
далі «За гідність та патріотизм» Марині Бірюковій і співробітникам 
Університетської клініки Марині Серьогіній та Руслану Якименку. 

На честь ювілею співробітники й ветерани стоматологічного 
факультету отримали відзнаки – почесні грамоти за самовіддану 
та гідну працю.

На урочистому зібранні лунали щирі вітання від члена-корес-
пондента НАМН України професора Владислава Маланчука, го-
ловного лікаря Харківської обласної стоматологічної поліклініки 
Євгена Волосова, колег з Кишинева (Молдова), Полтави, Києва,  
Харкова, від Асоціації стоматологів України тощо. 

Святковим концертом однодумців, керівників лікувальних 
стоматологічних закладів, випускників факультету, а також гос-
тей і медичну спільноту вітали танцювальні та співочі колективи 
Молодіжного центру медичного вишу. 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

СВЯТКОВА  ПОДІЯ

14 грудня під час урочистого засідання Харківського облас-
ного відділення Асоціації стоматологів України колектив сто-
матологічного факультету ХНМУ отримав почесну нагоро-
ду – «Орден Святої Аполлонії» за вагомий внесок у розвиток 
стоматологічної освіти. Нагорода була передана президен-
ту Харківського обласного відділення Асоціації стоматологів 
України Євгену Рябоконю.
«Орден Святої Аполлонії» був започаткований 21 березня 
2018 року як Почесна відзнака за досягнення в розвитку сто-
матології України, професіоналізм та милосердя.

ДОВІДКА
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У грудні свій ювілей святкують: доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Юлія Наліковна Авідзба, доцент 
кафедри педіатрії № 2 Марина Костянтинівна Бірюкова, доцент кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології 
Євген В’ячеславович Благовещенський, декан VII факультету з підготовки іноземних студентів ННІПІГ Оксана Васи-

лівна Васильєва, асистент кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Андрій 

Володимирович Власов, завідувач кафедри медичної генетики Юлія Борисівна Гречаніна, провідний інженер з екс-
плуатації устаткування газових об’єктів служби по організації, експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій 
Олексій Пилипович Гужва, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Андрій Микола-

йович Зінчук, професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Олег Андрійович Короп, до-
цент кафедри анатомії людини Ірина В’ячеславівна Ладна, доцент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медици-
ни з курсом фізичного виховання та здоров’я Сергій Іванович Латогуз, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 
Ольга Владиславівна Мерцалова, асистент кафедри анатомії людини Олександр Олександрович Мірошниченко, 
завідувач кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Розана Степанівна На-

зарян, провідний фахівець деканату VI факультету з підготовки іноземних студентів ННІПІГ Ксенія Георгіївна Перегудо-

ва, оператор котельні газової гуртожитку № 2 Сергій Ілліч Старосвітський, доцент кафедри загальної хірургії № 1 Окса-

на Сергіївна Циганенко, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. професора Д.П. Гриньова Євгенія 

Анатоліївна Штанюк, прибиральник службових приміщень господарчого відділу Тетяна Василівна Яковенко, асистент 
кафедри неврології № 2 Володимир Анатолійович Ярош.

«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 2098 – 839 ÏÐ â³ä 05.03. 2014 ð.

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4. 

Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707–73–60
e-mail: redakt@knmu.kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 23.12.2018. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 12/23.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
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Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 178 â³ä 15.09.2000
Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå 

àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà 
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

Новорічні атрибути
У кожного свята обов'язково є свої атрибути. Безсумнівно, є вони і у Нового року. Це Дід Мороз і Снігуронька, Новорічна ялинка і Сніговик, 

хлопавки, феєрверки, свічки, новорічний стіл, прикраси, тематичні костюми і багато іншого, а головним новорічним атрибутом 2019 року є жов-
тий кабан. У медичного вишу також є новорічні атрибути – брендові календарі, новорічні шари та різдвяні листівки. 
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