
Прийміть найсердечніші вітання з професійним святом – Днем медичного працівника!
Медицина – це особливе покликання, що вимагає від людини виняткових якостей – високої компетенції, самовід-

даності та душевної щедрості. Від вашого професіоналізму, інтуїції, терпіння залежить найголовніше, що є у людини – її 
здоров'я та життя. Сьогодні всі ми боремося за життя та свободу нашої країни, яка страждає від загарбників, що при-
йшли на нашу землю. Упевнений, що завдяки  вам ми наближуємо нашу перемогу кожного дня. 

Харківський національний медичний університет – це багатогранний дружній колектив фахівців у різних галузях 
науки, який завжди гідно відзначає заслуги та знаменні дати всіх своїх колег та підрозділів. Ви завжди допомагаєте в 
найважчі хвилини, здійснюючи часом неможливе, постійно виявляєте співчуття до чужого болю, берете на себе відпо-
відальність за життя та здоров'я людей.

Дорогі друзі! Прийміть подяку за вашу самовіддану працю, талант і майстерність, за наполегливість та старанність в 
оволодінні новими знаннями. Бажаю вам, вашим рідним та близьким доброго здоров'я, щастя, життєвого  благополуччя 
та нових успіхів у вашій шляхетній праці. Зичу успіхів у підвищенні професійної майстерності, міцного здоров'я і щоб 
кожен ваш день був зігрітий усмішками пацієнтів, розумінням рідних та близьких. 

Усе буде Україна! Перемога буде за нами!
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âàëåð³é Êàïóñòíèê

ВІТАЄМО!

Шановні колеги!
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ЗАСІДАННЯ РАДИ РЕКТОРІВ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ

ТУТ ТИ СТАНЕШ ПРОФЕСІОНАЛОМ СВОЄЇ СПРАВИ!

20 червня відбулося онлайн-засідання Ради ректорів закладів 
вищої медичної освіти при Міністерстві охорони здоров’я України. 

У засіданні взяли участь керівники МОЗ України, ректори та 
проректори медичних і фармацевтичного університетів. До робо-
ти у заході долучився ректор Харківського національного медич-
ного університету Валерій Капустник.

У ході засідання були розглянуті питання вступної кампанії 
2022 року та особливості планування навчального процесу 2022–
2023 н. р. для вітчизняних та іноземних здобувачів освіти.

Серед тем, що обговорювалися, були, зокрема, необхідність 
роз’яснення серед громадськості питань прийому на навчання 

до ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань 22 «Охо-
рона здоров’я», особливість формування контингенту здобувачів 
в умовах воєнного стану, важливість безумовного збереження 
якості освіти тощо.

Крім того, керівники вишів поділилися своїм баченням реа-
лізації заходів щодо формування та збереження контингенту ві-
тчизняних та іноземних здобувачів освіти в Україні.

Наприкінці засідання учасники заходу затвердили Резолюцію 
Ради ректорів при МОЗ України щодо особливостей підготовки і 
проведення вступної кампанії у 2022 році.

Çà ìàòåð³àëàìè îô³ö³éíîãî ñàéòó ÕÍÌÓ

21 червня в медичному виші відбувся День відкритих дверей 
для майбутніх вступників.

Уже третій рік поспіль зустріч із абітурієнтами проходить в 
онлайн-режимі. Спочатку на заваді нашого безпосереднього 
спілкування стояла пандемія ковід-19, а зараз ми відстоюємо 
свою незалежність в боротьбі з російським агресором. Проте 
підготовка кваліфікованих кадрів є першочерговою задачею для 
нашої держави.

Вступним словом онлайн-зустріч відкрила проректорка з на-
уково-педагогічної роботи Ірина Лещина. Пані Ірина привітала 
учасників та представила до їх уваги основні напрями роботи ме-
дичного університету. 

Також гості змогли інтерактивно відвідати Навчально-науко-
вий інститут якості освіти та на власні очі побачити сучасне об-
ладнання, яке використовується в навчальному процесі. Онлайн-
гостей привітав директор ННІ ЯО Ігор Завгородній, а віртуальну 
екскурсію по Симуляційному центру провів Микола Бітчук.

У ході знайомства з кафедрами анатомії людини та патологіч-
ної анатомії майбутні абітурієнти змогли поринути у навчальний 

світ студентів-медиків. Про свою діяльність більш докладно роз-
повіла голова студентського самоврядування Ганна Мороз. Вона 
презентувала основні сфери діяльності студентства, підкреслила 
активну громадянську позицію, яка особливим чином проявила-
ся під час воєнного стану. 

Для того, щоб зробити останній крок до здійснення своєї мрії 
і стати студентом-медиком, необхідно чітко і досконало розуміти 
правила вступної кампанії, адже цьогорічні умови вступної кам-
панії суттєво відрізняються від минулих років. Інформацію про 
правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХНМУ 
в 2022 році надала відповідальна секретарка Приймальної комісії 
Вікторія Головачова. Крім того, пані Вікторія докладно відповіла 
на питання майбутніх вступників, що надійшли при реєстрації та 
в ході зустрічі. 

Наприкінці зустрічі організатори висловили надію, що День 
відкритих дверей допоможе учасникам переконатися в тому, що 
їх професійне майбутнє починається саме в медичному виші, і 
вони невдовзі стануть студентами Харківського національного 
медичного університету.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ХРОНІКИ МЕДИЧНОГО ВИШУ

Цьогорічні випускні екзамени проходили у надзвичайних 
умовах воєнного стану, і саме тому для їх проведення був обра-
ний дистанційний формат. Сміливо можна говорити, що обста-
вини кожного року для нас є особливими, проте 2022-й вніс свої 
корективи до складання кваліфікаційного іспиту. Зокрема, це 
стосується розташування учасників атестації – по всіх регіонах 
України, а іноземні студенти – навіть в інших країнах.

Так, комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 
іспит для випускників за освітньою програмою «Медицина» цьо-
горіч складався з таких дисциплін, як «Внутрішня медицина», 
«Хірургія», «Акушерство і гінекологія», «Педіатрія». До складу 
кожної дисципліни входили невідкладні стани та маніпулятивна 
техніка. 

Випускники стоматологічного факультету складали комплек-
сний іспит з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматоло-
гії та стоматології дитячого віку.

З технічного боку завдяки досвіду минулих «карантинних» 
років було впроваджено максимальну цифровізацію адміністру-
вання та проведення іспиту, що дозволило студентам показа-
ти свої знання, а викладачам дати їм об’єктивну оцінку. Цього 
року комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іс-
пит проводився за допомогою освітньо-інформаційного порталу 
«Дистанційне навчання ХНМУ» на базі Moodle та корпоративних 
інструментів дистанційного навчання, зокрема, у проведенні ві-
деоконференцій застосовували Microsoft Teams. 

Можемо з упевненістю констатувати, що злагоджена робота 
керівництва, Навчально-наукового інституту якості освіти, Цен-
тру дистанційного навчання, технічного відділу, всього профе-
сорсько-викладацького складу та здобувачів освіти є потужною 
відповіддю вимогам і викликам сьогодення. А результатом тако-
го підходу стало успішне завершення навчання та підтвердження 
своєї кваліфікації випускниками – майбутніми лікарями, які вже 
найближчим часом гідно представлять alma mater у сфері медич-
ної практики. 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

УСПІШНІСТЬ КОМАНДИ МЕДИЧНОГО ВИШУ – В ПОТУЖНОСТІ І ЄДНОСТІ!УСПІШНІСТЬ КОМАНДИ МЕДИЧНОГО ВИШУ – В ПОТУЖНОСТІ І ЄДНОСТІ!

ВИПУСКНИКИ ХНМУ ОТРИМАЛИ РОЗПОДІЛ НА НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІВИПУСКНИКИ ХНМУ ОТРИМАЛИ РОЗПОДІЛ НА НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ
9 червня завершився онлайн-розподіл випускників медич-

ного вишу, які навчаються за державним замовленням для під-
готовки в інтернатурі за спеціальностями «Медицина» та «Стома-
тологія». Цьогорічна процедура проводилася дистанційно, проте 
атмосфера спілкування була позитивною та доброзичливою, з 
урахуванням побажань здобувачів освіти, з відповідями на запи-
тання, якщо вони виникали під час заходу.

Перед процедурою розподілу випускників медичних та сто-
матологічного факультетів проведено підготовчі заходи та ство-
рено відповідну комісію, яка складається з 24 осіб: представників 
обласної та міської влади, ректорату університету, студентсько-

го самоврядування та профспілкових організацій факультетів. 
 Державну комісію з працевлаштування випускників очолив рек-
тор ХНМУ Валерій Капустник. 

Інформація щодо місць для проходження інтернатури з ме-
тою розподілу цьогорічних випускників медичного університету, 
які навчалися за кошти державного бюджету, була надана від-
повідними листами Міністерства охорони здоров’я України і до-
ведена до відома всіх випускників та розміщена на сайті універ-
ситету. 

Крім того, за результатами академічної, наукової та громад-
ської роботи складений рейтинг випускників ХНМУ 2022 року 
для розподілу, який проводиться на основі рейтингу випускни-
ків шляхом формування персональної пропозиції випускнику на 
підставі існуючих кадрових потреб сфери охорони здоров’я з 
урахуванням переліку вакантних посад лікарів-інтернів у відпо-
відних адміністративно-територіальних одиницях та отриманої 
спеціальності. Крім того, керівництво звертало увагу на сімейний 
стан випускника, стан його здоров’я, членів його сім’ї та особисті 
 побажання.

Загалом 366 випускників бюджетної форми навчання були 
розподілені для подальшого навчання в інтернатурі. Також цьо-
го року студенти отримали розподіл на навчання в інтернатурі на 
спеціальність «Епідеміологія», що є дуже актуальною для нашої 
крани через пандемію COVID-19 та наслідки російської військо-
вої агресії.

Çà ìàòåð³àëàìè îô³ö³éíîãî ñàéòó ÕÍÌÓ
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РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ 

«ТОП-200 УКРАЇНА 2022»«ТОП-200 УКРАЇНА 2022»

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з 
міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic 
Ranking and Excellence презентує академічний рейтинг закладів 
вищої освіти України «Топ-200 Україна 2022».

За результатами цього рейтингу Харківський національний 
медичний університет упевнено демонструє високий показник. 
Так, у загальному рейтингу університетів України ХНМУ посідає 
25-е місце, серед медичних вишів – 4-е!

Вітаємо університетську спільноту з високою оцінкою діяль-
ності нашого закладу вищої освіти, бажаємо подальших творчих 
успіхів і наукових надбань!

УКРАЇНО-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПРОЄКТ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИСУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
15–17 червня 2022 року у Севільї, Іспанія, відбувся щорічний 

конгрес Європейського товариства медичної симуляції SESAM 
2022. У заході взяли участь і представниці медичного універси-
тету – проректорка з науково-педагогічної роботи Ірина Лещина 
та завідувачка кафедри медицини невідкладних станів, анестезі-
ології та інтенсивної терапії, науковий консультант Симуляційно-
го центру ХНМУ Юлія Волкова – за підтримки Україно-Швейцар-
ського проєкту «Розвиток медичної освіти». 

Участь делегації від України стала чудовою нагодою занури-
тися в різнобічні сучасні аспекти симуляційних можливостей ме-
дичної освіти та замислитися над подальшими кроками розвитку 
Симуляційного центру університету. Адже якісна медична освіта 
сьогодні неможлива без заходів медичної симуляції, а розвиток 
цього напрямку підготовки фахівців для охорони здоров'я є прі-
оритетним у ХНМУ. 

Протягом цих трьох днів учасники нашої делегації  отримали ці-
кавий досвід завдяки новим знайомствам, неймовірним враженням 
та креативним ідеям, почули слова підтримки на адресу України! 

Отже, ми йдемо далі, незважаючи ні на що!
Çà ìàòåð³àëàìè Öåíòðó ìåä³àêîìóí³êàö³é ÕÍÌÓ

ЛИСТ-ПОДЯКА

ХНМУ ОТРИМУЄ ПОДЯКИ ХНМУ ОТРИМУЄ ПОДЯКИ 
ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ці важкі воєнні часи Харківський національний медичний 
університет як навчальний заклад виконує усі свої зобов’язання 
перед вітчизняними та іноземними здобувачами освіти. Перш за 
все це стосується атестації випускників, яка відбувається за ви-
значеним графіком в дистанційному режимі. Свідченням цього 
є успіхи наших здобувачів освіти та глибока вдячність їх батьків. 
Так, до деканату VI факультету з підготовки іноземних громадян 
надійшов лист від батька студентки 6-го курсу Еттех Марі Енобонг 
із Нігерії, яка щойно вдало склала випускні екзамени. 

«Я і моя родина дуже вдячні Богу та всім вам. Моя донька що-
йно склала державний медичний іспит у Харківському національ-
ному медичному університеті, Україна. Що ще більш захоплююче 
в цьому, так це те, що вона мала скласти цей випускний іспит у 
травні, і університет дотримався цього, незважаючи на спустош-
ливу війну та шалений натиск російської армії. Її семирічне пере-
бування в Україні закінчилося хвалою, як ми всі молилися.

Я вітаю націю, Президента Володимира Зеленського та на-
род України за прояв такого надзвичайного витривалого націо-
нального духу, відданість справі та зразкову рішучість подола-
ти ворога та залишитися нацією. Держава Україна є прикладом  
державності. Ми маємо, чому у вас навчитися.

Зараз моя донька стажується, можливо, в найкращій приват-
ній лікарні в Лагосі, Evercare. Велика дяка Богу від усіх нас. Я вас 
усіх глибоко ціную».
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НАША ШАНА!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІДЗНАЧИВ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІДЗНАЧИВ 
НАГОРОДАМИ ХАРКІВСЬКИХ МЕДИКІВНАГОРОДАМИ ХАРКІВСЬКИХ МЕДИКІВ

Напередодні Дня медичного працівника Президент України 
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами хар-
ківських медиків, серед яких студент, випускники та співробітни-
ки Харківського національного медичного університету. 

Колектив медичного вишу щиро вітає колег з високою оцін-
кою сумлінного виконання їх професійного обов’язку та бажає 
подальшого успіху у справі надання медичної допомоги всім нуж-
денним! 

Також посмертно нагороджено санітарку аптеки № 57 при-
ватного підприємства міста Харкова Світлану  Калиниченко. 
Світла пам'ять та наші щирі співчуття рідним та близьким 
 загиблої.

ВІТАЄМО!

Директор Департамен-
ту охорони здоров'я Черні-
вецької обласної військової 
адміністрації Олег Чорний 
вручив асистенту кафедри 
психіатрії, наркології, медич-
ної психології та соціальної 
медицини ХНМУ, лікарю-пси-
хіатру Олені Самойловій По-
дяку за свідому громадян-
ську позицію та патріотизм, 
активну волонтерську діяль-
ність, допомогу у справі за-
хисту України, вагомий осо-
бистий внесок в організацію 
та надання допомоги і під-
тримки вимушеним пересе-
ленцям в Чернівецькій об-
ласті.

Директор Департамен-
ту охорони здоров'я Харків-
ської обласної військової 
адміністрації Максим Ха-
устов нагородив Почесною 
грамотою доцента кафедри 
внутрішньої медицини № 3 
Володимира Федорова за 
багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм, 
відданість справі, вагомий 
особистий внесок в надан-
ні висококваліфікованої ме-
дичної допомоги постраж-
далим в наслідок військової 
агресії проти України, актив-
ну громадянську позицію та 
з нагоди Дня медичного пра-
цівника.

ЛИСТИ-ПОДЯКИ

ЗАВЖДИ НА ВАРТІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЗАВЖДИ НА ВАРТІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я 
Від початку війни співробітники 

медичного вишу активно допомага-
ють військовим, цивільному насе-
ленню, надають медичну допомогу, 
стають волонтерами, співпрацюють 
з міжнародними благодійними орга-
нізаціями тощо. Ми цінуємо життя і 
здоров’я кожного нашого співвітчиз-
ника, які зі свого боку висловлюють 
щиру вдячність фахівцям нашого уні-
верситету і надсилають листи-подя-

ки. За останній період на ім’я ректора ХНМУ Валерія Капустника 
надішли такі листівки від великої кількості організацій. 

Від колективу офіцерів, сержантів та солдатів угруповання 
військ оперативного командування Південь, які від щирого серця 
висловлюють вдячність професору Ігорю Криворучку за допомо-
гу у наданні медикаментів для військових, що боронять незалеж-
ність та свободу України на Сході нашої держави. 

Окремо відзначена сумлінна праця співробітників універси-
тету на благо Збройних сил України, яка сприяє захисту терито-
ріальної цілісності та недоторканності нашої Батьківщини. Адже 
допомога таких ініціативних та відданих Україні громадян  сприяє 
досягненню нашої спільної мети – повній перемозі над росій-
ським агресором!

Від громадської організації «Український центр військово-
го лідерства» із щирими словами вітання науково-педагогічних 
співробітників, лікарський та сестринський персонал з Днем ме-
дичного працівника. Адже десятки тисяч врятованих життів ци-
вільних та військовослужбовців – це свідчення подвигу і відданос-
ті професійному обов’язку наших медиків. 

Коли почалася війна, наші кращі фахівці Володимир Корос-
тій, Олександр Поліщук та Микита Глущенко без вагань долу-
чилися до роботи мобільної групи психологічної підтримки вій-
ськовослужбовців Збройних сил України, яка успішно діє вже за 
межами Чернівецької області. 

Команда Українського центру військового лідерства зичить 
успіхів у підготовці кваліфікованих медичних кадрів, а українсько-
му народові стійкості та непереборної волі до перемоги над ро-
сійськими окупантами!

Від колективу Чернівецького військового госпіталю. У листі 
висловлюється вдячність професору кафедри психіатрії, нарко-
логії та медичної психології, медичному директору Університет-
ської клініки Володимиру Коростію за проведену на громадських 
засадах лікувально-консультативну роботу та медико-психоло-
гічну підтримку військовослужбовців Збройних сил України, а та-
кож сприяння в організації благодійної допомоги медикамента-
ми та співпраці із закордонними гуманітарними організаціями. 
Зі сподіваннями на подальшу співпрацю в ім’я України та для на-
ближення перемоги над ворогом!

Від директора Чернівецької міської дитячої поліклініки Івана 
Хорошенюка. Пан директор від імені адміністрації поліклініки ви-
словлює подяку завідувачці кафедри педіатрії № 1 та неонатоло-
гії професорці Маргариті Гончарь і доцентці кафедри Альоні Бой-
ченко за проведену на громадських засадах висококваліфіковану 
консультативну допомогу дітям зі складною вродженою карді-
альною патологією, які мешкають у м. Чернівці, та дітям вимуше-
них переселенців. 

У результаті спільної робити було вперше виявлено або уточ-
нено характер патології, розроблена логістика вчасного скеру-
вання пацієнтів для надання кардіохірургічної допомоги. Наразі 
продовжується консультативна робота в режимі онлайн.

Пан Іван також висловив вдячність всьому колективу медич-
ного вишу, представники якого в складний воєнний час надають 
висококваліфіковану допомогу дітям України.

Від начальниці станції метрополітену «Захисників України» 
Юлії Пчолкіної. 

Черговий персонал станції і особисто пані Юлія висловлюють 
щиру подяку доценту кафедри внутрішньої медицини № 3 та ен-
докринології Володимиру Федорову за проведену у квітні-травні 
2022 року лікувально-консультативну роботу для мешканців міс-
та, що під час воєнних дій тимчасово перебувають у харківському 
метро.
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ЛІКАРІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ОПЕРАЦІЇ ПІД ОБСТРІЛАМИОПЕРАЦІЇ ПІД ОБСТРІЛАМИ
Сьогодні, на жаль, це наша буденність. Як виконують під час 

війни свій професійний і громадянський обов’язок медики, сту-
денти та інтерни медичного вишу на базі Інституту загальної та 
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева, читайте в статті журналістів 
медіа-ресурсу Суспільне/новини.

Оперували, а стіни тряслися від обстрілів – так працювали під 
час масованих обстрілів лікарі в Інституті загальної та невідклад-
ної хірургії імені Зайцева, говорить його директор Валерій Бойко. 

В ординаторській Харківського інституту хірургії від початку 
війни живе та допомагає першокурсниця медуніверситету Єли-
завета Коваленко.

«Коли почалася війна, я вирішила, що, напевне, тут може бути 
дуже багато пацієнтів і потрібна буде якась допомога. Навіть під-
логу помити», – згадує Єлизавета.

У мирний час медзаклад приймав до 6 тис. пацієнтів на рік: 
виконував планові й невідкладні операції. Зараз більшість людей, 
яких оперують, уражені уламками, каже директор Інституту за-
гальної та невідкладної хірургії Валерій Бойко.

«Дуже багато поступало мирних жителів. На жаль, особли-
вості сучасної бойової травми такі, що людина отримує великі 
ураження, і тому надходять дуже тяжкі хворі, з тяжкими поранен-
нями. Доводилося оперувати в таких умовах, коли будівля здри-
галася від вибухів», – говорить Бойко.

За його словами, прийом планових пацієнтів відновили тут 
від початку травня. Уже тиждень в Інституті лікується жителька 
Мерефи Ганна Холоша. Каже, вибухи чутно. 

«У мене проблема з ногами, дійшло вже до того, що сказа-
ли, якщо я сюди терміново не приїду, то можуть відрізати ногу. 
Оце дні чотири дуже було чути, що довелося і в коридор виходи-
ти, а в чоловічій палаті з вікна посипалося скло», – розповідає 
пацієнтка.

Лікаря-інтерна Михайла Свірського війна застала вдруге. 
Перші звуки вибухів чув у рідному Донецьку у 2014-му, тоді він ще 
навчався. Потім перебрався до Харкова. Коли військові дії поча-
лися тут – переїхав жити до лікарні. Скількох пацієнтів лікував за 
час війни – не рахував. Серед них були й діти.

«Поранений хлопчик був із Салтівки, 13 років. Страшно бачи-
ти, як життя людини, яка начебто повинна бути ще безтурботною, 
радісною, простою, ламається. Ламається від якогось секундно-
го вибуху. Це тепер зовсім інша людина, і назвати її дитиною вже, 
мабуть, не вийде», – каже Свірський.

За словами директора медзакладу Валерія Бойка, більшість 
лікарів три місяці жили у лікарні. Зараз вони вже повертаються 
відпочивати додому.

Ìàð³ÿ Ñîëîäîâíèê, Ðóñëàíà Áîãäàí, Ìàðèíà ÑìåòàíàСТУДЕНТИ ХНМУ СТАЖУВАТИМУТЬСЯ В КЕМБРИДЖСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІСТУДЕНТИ ХНМУ СТАЖУВАТИМУТЬСЯ В КЕМБРИДЖСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Харківський національний медичний університет став 

учасником проєкту Twinning UK/UKR, ініційований Сormack 
Consultancy Group (Велика Британія) і підтриманий Офісом Пре-
зидента України. 

Проєкт передбачає пошук для університету подібного за на-
прямами діяльності, ступенями, освітніми програмами, розмі-
рами, сферами наукових досліджень тощо партнера у Велико-
британії. 

Twinning (побратимство, єднання) – це персоналізація допо-
моги від партнерського/партнерських ЗВО, яка спрямована на 
підтримку, відновлення та розвиток українського університету 
під час війни та у довгостроковій перспективі  формування стра-
тегічних партнерств та альянсів для спільної роботи і подальшої 
взаємної інтернаціоналізації.

Побратимом у цьому проєкті для ХНМУ стала Школа клініч-
ної медицини Кембриджського університету. Напрями підтримки 
та можливості, які обговорювалися під час онлайн-зустрічей від 
Школи клінічної медицини Кембриджського університету:

• організація програм мобільності для студентів та викла-
дачів;

• спільна наукова діяльність;
• організація доступу до баз даних та онлайн-курсів, які сту-

денти ХНМУ зможуть проходити безкоштовно, отримуючи кре-
дити;

• доступ до наукових бібліотек та репозитаріїв;
• стипендії для короткострокових досліджень аспірантів;
• забезпечення якості освіти в ХНМУ на період відновлення 

системи освіти;
• збір коштів чи створення фонду на відновлення ХНМУ;
• культурні та інформаційні, наукові заходи серед студент-

ства;
• створення партнерства для подання грантових заявок 

та ін.
Однією з реалізованих можливостей є академічна мобіль-

ність для студентів медичного вишу, яка відбуватиметься з 30 
липня по 16 вересня для 22 здобувачів освіти на клінічних базах 
Кембриджського університету. Серед них і наш студент-медик 
Сергій Алхімов, який близько трьох місяців лікував людей на од-
ній зі станцій метро. Після стажування Сергій планує повернутися 
до України і вивчитися на хірурга.

Мобільність студентів триватиме 7 тижнів, з яких перший  
ознайомчий, інші 6 будуть присвячені практичному навчанню та 
набуттю навичок у різних напрямах, зокрема, хірургії, педіатрії, 
гастроентерології, радіології, офтальмології тощо.

Студентів розмістять у гуртожитку Homerton College, харчу-
вання, страхування, візові, транспортні та супутні витрати покри-
ває Університет Кембриджу. Окрім практичного навчання, на сту-
дентів чекають екскурсії та розважальні заходи.

Це один із кроків до єднання ХНМУ та Школи клінічної ме-
дицини Кембриджського університету, адже навіть під час війни 
наш університет використовує всі можливі засоби для продо-
вження теоретичного та практичного навчання здобувачів освіти 
медичного вишу.

Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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НАША ЗБРОЯ – ПРОФЕСІЙНІСТЬ!НАША ЗБРОЯ – ПРОФЕСІЙНІСТЬ!
Від самого початку відкритої збройної агресії Російської Фе-

дерації проти України, що сталася 24 лютого 2022 року, співро-
бітники кафедри хірургії № 4 надають медичну допомогу пора-
неним та хворим військовослужбовцям Збройних сил України та 
цивільному населенню.  

З перших діб військового вторгнення на базі Військово-ме-
дичного клінічного центру Північного регіону працюють профе-
сор Віталій Макаров, доцент Володимир Негодуйко, асистен-
ти Костянтин Смоляник, Едуард Хорошун та Сергій Шипілов. На 
базі Міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17 надають не-
відкладну хірургічну допомогу професор Ростислав Шевченко, 
доцентка Оксана Циганенко, асистенти Володимир Феськов та 
Еміль Федоренко, а на базі Мереф’янської ЦРЛ – асистент кафе-
дри Олексій Коломенський 

Під час лікувальної роботи співробітники кафедри здійсню-
ють консультативну діяльність та залучаються до оперативних 
втручань підвищеної складності. Враховуючи досвід клінічної ді-
яльності з лікування поранених та травмованих пацієнтів були 
удосконалені  існуючі методики оперативних втручань,  запро-
поновані нові, а деякі в умовах військового часу були проведені 
вперше. 

Так, професором Віталієм Макаровим удосконалено методи-
ку накладання анастомозу трахеї за рахунок виконання розван-
тажувальних швів у хворих при наскрізних пораненнях шийного 
відділу трахеї при проведенні циркулярної резекції трахеї з анас-
томозом «кінець в кінець», а також методику виконання дуодено-
єюностомії та консервативного лікування хворих в післяопера-
ційному періоді при численних вогнепальних пораненнях ділянки 
дуоденоюєнального переходу. Крім того, професором Макаро-
вим запропонована методика східчастої міопластики розщепле-
ним м’язовим лоскутом при одночасному пораненні глотки та 
щитоподібного хряща з метою підвищення герметизації швів та 
досягнення аеростазу. 

Асистент Сергій Шипілов запровадив методики лікування 
поранених з бойовою травмою грудей та живота з використан-
ням сучасних методів реанімаційної хірургії та хірургії контролю 
ушкоджень, що дозволило врятувати життя сотням поранених та 
травмованих. Крім того, під його керівництвом вдосконалені та 
впроваджені в клінічну практику новітні відеоендоскопічні мало-
інвазивні методики лікування вогнепальних поранень діафраг-
ми, стравоходу, печінки, шлунка, товстої та прямої кишки, що до-
зволило запобігти післяопераційним ускладненням та зменшити 
терміни реабілітації після поранень. 

Доцент Володимир Негодуйко запропонував методику лапа-
роскопічної ревізії та дренування гематом заочеревинного про-
стору з урахуванням розміру гематоми та її розповсюдження. Та-
кож він запровадив методику ушивання поранень товстої кишки 
з поєднаним одночасним використанням лапароскопічних техно-
логій та колоноскопії і методику спрямованого видалення мета-
левого уламка з використанням ендомагнітного інструментарію 
під комплексною тораколапароскопічною навігацією при торако-
абдомінальних пораненнях. 

Асистентом Едуардом Хорошуном впроваджені в практику 
нові підходи щодо надання хірургічної допомоги шляхом набли-

ження хірургічно-анестезіологічних бригад на базі рухомих опе-
раційних з метою стабілізації поранених у безпосередній близь-
кості від вогнищ санітарних втрат зі збереженням принципів 
етапної хірургічної допомоги. Було удосконалено підходи до ева-
куації постраждалих з використанням різних видів транспорту, у 
тому числі залізничного. Запропоновано використання цивільних 
лікарень як передових лікувальних закладів з наданням екстре-
ної (невідкладної) допомоги та тилових, де проводиться остаточ-
не доліковування з визначеним наслідком. За його участю ство-
рюється система надання медичного забезпечення поранених в 
межах єдиного медичного простору між лікувальними закладами 
всіх видів підпорядкованості та власності.

За участю колективу кафедри були розроблені та впровадже-
ні у практичне застосування новітні методики та унікальні опера-
тивні втручання у пацієнтів з бойовою хірургічною травмою, а 
саме:

• вперше виконано: 
– три успішні реплантації кінцівок;
– мініінвазивні методики ВТС діагностики та лікування вог-

непальних поранень легень;
• розроблено та впроваджено: 
– спосіб відеоендоскопічної лазерної візуалізації поранень 

органів грудей та живота;
– спосіб торакоскопічного ушивання вогнепальної рани діа-

фрагми;
• впроваджено: 
– контроль за швидкісними та об’ємними показниками над-

ходження повітря при травмах та пораненнях грудей при ушко-
дженні легень;

– складні оперативні втручання при пораненнях шиї: цирку-
лярна резекція трахеї з терміно-термінальним анастомозом при 
вогнепальному пораненні трахеї;

– методики хірургічної обробки ран глотки з міопластикою;
– мініінвазивні лапароскопічні методики ушивання пора-

нень стравоходу;
– лапароскопічні методики резекції товстої кишки при вог-

непальних пораненнях живота;
– комбінована VAC-терапія при етапному лікуванні великих 

вогнепальних ран, що потребують реконструктивно-пластичних 
втручань;

– нирково-замісна терапія при лікуванні пацієнтів з пошире-
ними глибокими опіками, СТР.

Незважаючи на виклики сьогодення, співробітники кафедри 
проводять навчальну роботу зі студентами ХНМУ, а також продо-
вжують науково-дослідну та видавничу діяльність. Результати на-
уково-практичних розробок представлені у вітчизняних та зару-
біжних публікаціях. 

Важливим аспектом комплексного лікування поранених та 
постраждалих є не лише невідкладна хірургічна допомога, а і 
своєчасна реабілітація, що дозволяє у швидший термін відно-
вити пацієнта та повернути його в дію. Особливістю сучасної ро-
сійсько-української війни є використання зброї, яка спричиняє 
значні ушкодження тканин при пораненнях. Тому залишається 
актуальним своєчасне застосування реконструктивно-пластич-
них технологій в етапному лікуванні великих ранових дефектів та 
під час оперативних втручань, які проводяться доцентом Макси-
мом Сизим спільно з лікарями Міської клінічної багатопрофільної 
лікарні № 17. 

Внесок хірургів кафедри в організацію надання невідкладної 
допомоги пораненим та хворим військовослужбовцям Збройних 
сил України, впровадження нових та удосконалення існуючих ме-
тодів невідкладних оперативних втручань підвищеної складності 
та методик консервативного лікування у 2022 р. було відзначено 
державними нагородами та почесними званнями. 

Так, керівнику Військово-медичного клінічного центру Північ-
ного регіону асистенту Едуарду Хорошуну було присвоєно зван-
ня «Герой України». Провідний хірург Центру асистент Сергій Ши-
пілов нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня. 
Начальнику клініки невідкладної медичної допомоги (та прийому 
і евакуації) доценту Володимиру Негодуйко присвоєно почесне 
звання «Заслужений лікар України».

Кожен день ми стаємо сильнішими, і спільними зусиллями 
обов’язково здолаємо російського агресора. Разом до перемоги! 

Þð³é Ðåçóíåíêî, 
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ (ë³êóâàëüíî¿) ðîáîòè
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НАШІ ЛЮДИ ВСЮДИ

У всьому світі відомо ім’я видатного судового медика заслу-
женого професора України Миколи Бокаріуса. Його діти й онуки 
продовжили медичну династію і на Батьківщині, і далеко за її меж-
ами. Один із них – старший онук Леонід Бокаріус, який свого часу 
навчався в Харківському медичному інституті, нещодавно помер в 
Америці, де до останньої можливості виходив на пікети проти  вій ни 
в Україні.

Пан Леонід жив у містечку на озері Тахо, і мешканці цього міста 
добре знали і підтримували його патріотичні почуття. Він дуже вбо-
лівав за свою Батьківщину, організовував пікети на її підтримку, в 
яких також брали участь і місцеві мешканці. 

5 травня після тривалої хвороби Леонід пішов з життя. До дня 
його поховання – 2 червня – люди несли до місця пікету квіти в 
пам’ять про Леоніда і наразі продовжують демонстрації на знак 
підтримки України в її визвольній боротьбі проти російського 
агресора.

Æàííåòà Ïåðöåâà, 
äèðåêòîðêà ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ 

СПАДКОЄМЦІ ПРОФЕСОРА М.С. БОКАРІУСА ПРОТИ ВІЙНИ В УКРАЇНІСПАДКОЄМЦІ ПРОФЕСОРА М.С. БОКАРІУСА ПРОТИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

НІМЕЦЬКІ КОЛЕГИ – НАДІЙНІ ПАРТНЕРИ ХНМУНІМЕЦЬКІ КОЛЕГИ – НАДІЙНІ ПАРТНЕРИ ХНМУ
Німецька університетська клініка федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (UKSH 

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) вже кілька років поспіль підтримує розвиток 
медицини в Україні та сприяє зміцненню партнерства з багатьма українськими клі-
ніками.

Харківський національний медичний університет та кафедра хірургії № 2, Де-
партамент охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації, ко-
лектив Харківської обласної лікарні, яка є клінічною базою багатьох кафедр вишу, 
щиро вдячні нашим добрим друзям з Німеччини, а саме: міністру-президенту землі 
Шлезвіг-Гольштейн Daniel Guenther, директору університетської клініки професору 
Jens Scholz та нашому земляку – провідному хірургу цієї ж клініки Григорію Лапшину 
за надану допомогу у вигляді надзвичайно сучасного обладнання – наркозної стан-
ції фірми Dräger!

Харківська обласна лікарня отримала в подарунок наркозно-дихальний апарат 
Dräger Atlan A350 – новітнє обладнання з широким спектром функцій, які допома-
гають зробити процес анестезії безпечнішим для пацієнтів і клінічного персоналу. 

Це найсучасніше обладнання в арсеналі нашого операційного блока, яке є не в 
усіх клініках Німеччини. Робочу станцію можна налаштувати відповідно до конкрет-
них потреб, адже у нас виконується широкий комплекс хірургічних операцій, вона 
адаптована до засобів для інгаляційного наркозу, зареєстрованих в Україні, з якими 
ми працюємо. Також дане обладнання можна застосовувати як для дорослих, так і 
для дітей, а його використання розширює можливості для надання якісної допомо-
ги нашим пацієнтам. 

Дякуємо за підтримку і допомогу! 
Разом до перемоги!

Çà ìàòåð³àëàìè Öåíòðó ìåä³àêîìóí³êàö³é ÕÍÌÓ

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

Війна, що прийшла з російським агресором в нашу країну, 
змусила всіх громадян направити свої сили, розум, вміння та 
знання на якомога скоріше наближення перемоги над ворогом. 

Це стосується й здобувачів освіти медичного вишу. Так, сту-
денти-старшокурсники ХНМУ Юлія Дьоміна, Таїсія Степанович, 
Ігор Сидоренко, Владимир Ємельянов, Сергій Яровий, Аліна Чу-
приніна, Валерія Руденко працюють медсестрами та медбрата-
ми у відділеннях реанімації в Обласній клінічній лікарні, Інституті 
загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева, на підстанціях 
Швидкої медичної допомоги тощо.

Численна армія студентів-медиків ХНМУ, які долучаються 
до надання медичної та волонтерської допомоги нашим співвіт-
чизникам, постійно зростає і поповнюється новими доброволь-
цями.

Воєнний час змушує молодь стрімко дорослішати, става-
ти до оборони рідних рубежів і застосовувати увесь свій хист на 
благо неньки України!

Çà ìàòåð³àëàìè îô³ö³éíîãî ñàéòó ÕÍÌÓ

СТУДЕНТИ ХНМУ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ТА НАВЧАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВІЙНИСТУДЕНТИ ХНМУ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ТА НАВЧАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
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ЛІКАРІ БЕЗ КОРДОНІВ

РОБОТА МІЖНАРОДНОЇ МІСІЇ У ХАРКОВІ ТРИВАЄРОБОТА МІЖНАРОДНОЇ МІСІЇ У ХАРКОВІ ТРИВАЄ
У Харкові з 2 квітня працює французький підрозділ гумані-

тарної місії MSF «Лікарі без кордонів». Діяльність її проходить під 
егідою та у співпраці між департаментом охорони здоров’я Хар-
ківської військово-цивільної адміністрації та керівництвом Хар-
ківського національного медичного університету. 

За дорученням ректора університету були проведені органі-
заційні заходи щодо співпраці представників ХНМУ з місією MSF 
та департаментом охорони здоров’я. В університеті була створе-
на робоча група, до якої увійшли доценти Володимир Федоров, 
Інна Черненко та здобувачі освіти – Анна Гарбуз, Кирило Закрев-
ський, Григорій Нікітін, Серій Алхімов та Едуард Онишко. Робо-
тою місії постійно опікувалися проректори вишу Ірина Лещина, 
Іван Летік та директор ННІ якості освіти Ігор Завгородній.

На першому етапі роботи були організовані мобільні клініки 
на станціях салтівської лінії метрополітену. Протягом травня та 
червня була продовжена робота у мобільних клініках навіть після 
того, як люди виїхали з метро. Організація та її волонтери забез-
печили безкоштовною психологічною та медичною допомогою 
харків’ян, які повернулися додому і не мали доступу до лікарня-
них послуг, а також всіх, кого було евакуйовано на тимчасове про-
живання в гуртожитки.

Так, у гуртожитку ХПІ № 14 здобувачі освіти ХНМУ разом з ко-
легами від «Лікарів без кордонів» забезпечили більш комфортне 
проживання людей та вільний доступ до медичних та психологіч-
них консультацій.

Завдяки координаційній допомозі голови департаменту охо-
рони здоров’я Харківської військово-цивільної адміністрації Мак-
сима Хаустова було визначено ще більше пріоритетних напрямів 
діяльності, зокрема, облаштування мобільних клінік у районах 
Харківської області та забезпечення медичними матеріалами й 

ліками медзакладів області, що постраждали від російської вій-
ськової агресії.

Наразі місія продовжує свою роботу в Харкові у партнерстві 
з представниками Харківського національного медичного універ-
ситету. Ця плідна співпраця вже закріплена листами подяки від 
паризької філії «Лікарів без кордонів», а також персональними 
сертифікатами для працівників та здобувачів освіти ХНМУ, що до-
помагають роботі місії MSF в Харкові.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ЛИСТПОДЯКАЛИСТПОДЯКА
На ім’я ректора Харківського національного медичного університету надійшов лист-подяка від координатора проєкту Лікарі 

без кордонів (Франція) Бернарда Вайзмана. Пан Бернард від імені Лікарів без кордонів в Україні дякує за підтримку медичному 
університету, яку наш виш надав гуманітарній місії з населенням країни.

Були відзначені наступні представники ХНМУ, які надали неоціненну підтримку в роботі мобільної клініки в м. Харкові від само-
го початку її діяльності: Володимир Федоров, Інна Черненко, Анна Гарбуз, Кирило Закревський, Григорій Нікітін, Сергій Алхімов 
та Едуард Онішко.

Координатор проєкту побажав всім подальших успіхів та висловив сподівання на потенційну співпрацю у майбутньому. 
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ЗА СВОБОДУ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!

22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування 
пам’яті жертв Другої світової війни. Для України Друга світова стала 
національною трагедією, адже ця війна забрала життя кожного п’ятого 
українця. У цей день ми вшановуємо співвітчизників, які загинули за-
ради свободи і незалежності нашої держави.

За даними істориків, прямі людські втрати України у Другій світовій 
війні становлять 8–10 млн осіб, демографічні – понад 13 млн. Україну 
повністю завоювали за кілька місяців бойових дій, а мільйони людей 
опинилися в окупації ворога.

Друга світова війна для українців стала руйнівною з боку обох то-
талітарних режимів. На окупованих територіях нацисти влаштовували 
Голокост, розстрілювали мирне населення, спалювали села тощо. Вод-
ночас були і злочини комуністичного режиму, які тривалий час замов-
чувалися радянською владою.

У 2022 році Україна продовжує воювати проти тоталітаризму, на-
цизму та фашизму, які уособлює собою сучасна Російська Федерація.

УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИУКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ

ВИДАТНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ГІГІЄНІСТУ ДЕНИСУ КАЛЮЖНОМУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ПРО ЧАС І ПРО ЛЮДЕЙПРО ЧАС І ПРО ЛЮДЕЙ
Прийшло літо. Йде четвертий місяць війни, яка, попри всі 

наші очікування, не вщухає і набирає нових обертів. Кожен день 
приносить нам звістки про нові удари, нові руйнування, нові 
смерті та страждання мирного населення. І повсякденно в різних 
обставинах воєнного часу на захист людей стають медики – хі-
рурги, терапевти, травматологи, гігієністи.

Наразі дуже тривожними є новини з багатостраждального 
Маріуполя, який рашисти цілеспрямовано й планомірно пере-
творюють на гетто для українців. У місті оголошено карантин, 
що спричинений нестерпними умовами життя та антисанітарією. 
Впливають на це становище відсутність централізованого водо-
забезпечення і каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, 
катастрофічна нестача питної води та їжі.

Ці події викликали у пам’яті сторінки з воєнного життя вихо-
ванця санітарно-гігієнічного факультету ХМІ (1926), у подальшо-
му видатного епідеміолога, доктора медичних наук, професора, 
члена-кореспондента АМН СРСР Дениса Миколайовича Калюж-
ного, що розповідають про його видатний подвиг у 1945 р. – ряту-
вання Європи від можливої і цілком реальної величезної епідемії 
висипного тифу.

Ці трагічні події відбулися вже після Перемоги в колишньому 
фашистському концтаборі Терезин біля Праги. Це був вже мир-
ний час, але для Дениса Миколайовича війна продовжувалася.

Зовні Терезин зовсім не нагадував місто смерті, бо він був 
своєрідною німецькою «потемкинской деревней», куди гітлерів-
ці привозили журналістів і представників Червоного Хреста, на-
магаючись виправдати себе в очах світового суспільства. Тут не 
спалювали, не вішали, тут гинули від голоду, але найстрашніше 
було попереду.

Після 20 квітня 1945 року есесівці вивезли сюди майже 
всіх в’язнів з інших концтаборів, які ще не померли. Більшість 
з них були навмисно заражені висипним тифом. Епідемія охо-
пила весь Терезин. Коли воїни Першого Українського фронту 

потрапили до табору, вони побачили жахливу картину: сотні 
виснажених хворих, в гарячці, у нестямі перебували поряд із 
померлими. Вони лежали на бетонній підлозі в лахмітті та екс-
крементах.

Це була фактично остання зброя фашистів – бактеріологічна, 
на яку вони дуже розраховували. У таборі наприкінці війни знахо-
дилося майже 30 тисяч людей. Це були в’язні з усіх кутків Євро-
пи, які, звільнившись з полону, розповсюдили б тиф у тих країнах, 
куди могли роз’їхатись колишні в’язні.

12 травня до табору прибула санітарно-епідеміологічна гру-
па фронту, яку очолював підполковник медичної служби Денис 
Калюжний. У табір було направлено 5 бойових шпиталів, сані-
тарно-епідеміологічна лабораторія та обмивно-дезінфекційний 
загін, туди ж прибули військові батальйони для несення гарні-
зонної і карантинної служби та ін. Відразу ж було введено каран-
тин і заборонено неорганізоване залишення табору.

Почалася робота з виявлення і госпіталізації усіх хворих, 
суцільної термометрії та ізоляції осіб з підвищеною темпе-
ратурою і масової санобробки. Протягом перших 5 днів було 
госпіталізовано більше ніж 2 000 хворих, а за 2 тижні – 2 983. 
Одночасно почали діяти відділення для хворих на дизентерію і 
черевний тиф. Ще 1 160 напівмертвих лікували від сухот, пнев-
монії, кахексії.

Багатьох зусиль вимагало відновлення роботи водопроводу 
і каналізації, а також  очищення від твердих викидів, без чого не 
можна було й думати про ефективність протиепідемічних заходів. 
Разом із групою Калюжного в таборі працював невеликий загін 
чехословацького Червоного Хреста і колеги – нещодавні в’язні, 
які ще трималися на ногах.

Під час війни Денис Калюжний керував ліквідацією багатьох 
інфекційних спалахів, але цей двобій був найважчим. За свід-
ченням військових гігієністів, це був винятковий лікарський по-
двиг. Адже це фактично був внесок у майбутнє Європи, бо вря-
тованими були ті, на кого вже чекала смерть. І відвернута майже 
неминуча епідемія. 

Коли лікар Калюжний виїжджав додому, чеські колеги на-
писали йому  листа на згадку. Ось уривок з нього: «…В этом 
бедственном положении пришли вы, наши спасители! Вы 
пришли и сняли с наших плеч бремя, которое мы уже не мо-
гли дальше нести. Без всяких жестов и без слов, с естествен-
ностью, которая нас так удивила и поразила. Благодарим всех 
врачей и медицинский персонал за работу, которую они дела-
ли искренне и неутомимо, за неоценимую товарищескую по-
ддержку. Теперь мы понимаем силу ваших сердец. Желаем 
вам много счастья».

За заслуги у боротьбі з висипним тифом в концентраційному 
таборі Терезин Денис Калюжний був нагороджений чехословаць-
ким Бойовим залізним хрестом. Життя і діяльність цієї видатної 
людини є прикладом для сучасних представників великої армії 
санітарних лікарів.

Æàííåòà Ïåðöåâà, 
äèðåêòîðêà ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ
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ЮВІЛЕЙНА ДАТА

СПАДКОЄМНІСТЬ В ТРАДИЦІЯХ ПОКОЛІНЬСПАДКОЄМНІСТЬ В ТРАДИЦІЯХ ПОКОЛІНЬ
Уперше на лівобережній Україні кафедра оториноларинго-

логії була заснована в Харківському медичному інституті в 1922 
році. Її організатором і першим завідувачем став професор Сте-
пан Гаврилович Сурукчі.

Доктор Сурукчі відвідував лекції професорів Stork’a, 
Politzer’a, Barani, працював у клініках видатних корифеїв Hajek’a, 
Urbantschitsch’a. Він досконало володів технікою бронхоезофа-
госкопії і провів 460 операцій протягом 1922–1923 рр. 

У 1923 р. завдяки зусиллям Степана Гавриловича харківські 
отоларингологи були об’єднані в науково-практичне і методичне 
суспільство. За видатні заслуги Уряд удостоїв професора Сурукчі 
Почесної грамоти Ради Народних комісарів УРСР.

Значний внесок у розвиток кафедри Харківського медично-
го інституту зробив заслужений діяч науки і техніки України, док-
тор медичних наук, професор Віктор Хомич Філатов (1932–2001), 
який очолював клініку з 1971 р. протягом майже 30 років. Він роз-
вивав підходи щодо лікування онкологічних хворих, опанував усі 
хірургічні втручання в ділянці голови та шиї. Його власна моди-
фікація методик хірургічних втручань ґрунтувалася на диференці-
йованому підході до вибору обсягу операцій, обумовленого лока-
лізацією і поширеністю патологічного процесу (часткові резекції 
гортані або хордектомія, ларингектомія, операція Крайля).

У період керівництва Віктора Хомича були продовжені робо-
ти, присвячені тонзилярній проблемі, запропоновано новий на-
прямок в оториноларингології – використання фізичних факторів 
при діагностиці та лікуванні оториноларингологічних захворю-
вань: локальний кріовплив, лазерне випромінювання, УФОК, гол-
корефлексотерапія та ін. Сконструйовано пристрій для лікуван-

ня хворих на хронічний тонзиліт на основі лазероксигеновпливу, 
який у 1988 р. відзначено срібною медаллю ВДНГ.

Професор Філатов був харизматичною людиною, захоплюю-
чим і неповторним лектором. Його приклади з практики, демон-
страції хворих, веселі короткі історії органічно впліталися в канву 
матеріалу, що викладається, і запам’ятовувалися слухачам на-
довго. Усе це ґрунтувалося на величезній любові до студентів.

У 1978 р. Віктор Хомич Філатов став деканом стоматологічно-
го факультету ХМІ. Свій особистий багатий науковий, педагогіч-
ний і лікарський досвід Віктор Хомич узагальнив у більш ніж 300 
друкованих роботах, 20 винаходах. У січні 1995 р. йому було при-
своєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. 
У 2001 р. Віктор Хомич Філатов пішов з життя у віці 69 років.

Ювілейні події, які ми відзначаємо сьогодні, є знаковими 
джерелами натхнення до нових досягнень послідовниками про-
фесійної справи. На кафедрі в освітньому процесі використову-
ються сучасні методи навчання із застосуванням новітніх техно-
логій: електронні ресурси, симуляційні та ігрові засоби. Наукові 
розробки дозволили впровадити в лікувальний процес найсучас-
ніші діагностично-лікувальні методи: термографічне обстеження 
із застосуванням інфрачервоного випромінювання, ольфактоме-
тричні та риноманометричні дослідження, радіохвильову, лазер-
ну, коблаційну та ендоскопічну хірургію. Ці впровадження мають 
високий рівень міжнародного визнання.

Наш колектив єдиною науково-педагогічною командою про-
довжує традиції своїх вчителів. 

Àíäð³é Ëóïèð, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè îòîðèíîëàðèíãîëîã³¿, ïðîôåñîð

Професор В.Х. Філатов

Професор С.Г. Сурукчі

Колектив кафедри оториноларингології ХНМУ, м.Харків, 2022 рік
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

Від початку війни частина колективу Наукової бібліотеки 
ХНМУ постійно працювала дистанційно, переважно це були кон-
сультації, робота з репозитарієм, ресурсами, наповнення баз 
даних повнотекстових документів тощо.

Незважаючи на воєнний стан і складні умови в Харкові, ми 
планували в червні розпочати прийом літератури від випускни-
ків 2022 року з метою збереження бібліотечного фонду. Цьому 
передувала копітка підготовча робота. Розроблено і затвердже-
но наказ ХНМУ «Про заходи щодо збереження фонду Наукової 
бібліотеки ХНМУ в умовах воєнного стану» від 26.05.2022 року 
№ 17/2022-адм, в якому враховані різні формати повернення лі-
тератури до фонду бібліотеки (безпосередньо прийти в бібліоте-
ку або надіслати поштою), а також алгоритм грошової компенса-
ції для тих, хто не має можливості повернути підручники. 

Деканати оперативно надали списки випускників, провідний 
адміністратор системи бібліотеки Сергій Іваненко технологічно 
розробив форму довідки про заборгованість літератури, яка те-
пер формується автоматично, робоча група бібліотекарів – Тетяна 
Павленко, Оксана Нєговєлова, Оксана Красюкова, Тетяна Бабак, 
Оксана Русанова, Оксана Пугачова і Катерина Чеховська, відпові-
дальні за формування таких довідок для певного факультету, опра-
цювали електронні формуляри кожного студента і лікаря-інтерна, 
склали електронні довідки про заборгованість літератури. Прове-
ли велику інформаційну роботу – надіслали підготовлені довідки 
на персональні корпоративні поштові скриньки всіх випускників, 
загальну інформацію – деканатам, розмістили інформацію про ви-
щезазначений наказ і режим роботи бібліотеки на сайтах універси-
тету і Наукової бібліотеки, їх сторінках у соціальних мережах.

З 1 червня 2022 року група співробітників почала працювати 
на абонементах для прийому навчальної літератури. І в перший 
день у нас вже були відвідувачі! Кількість користувачів, які бажа-
ли повернути літературу, зростала з кожним днем – це були пе-
реважно вітчизняні студенти, а також лікарі-інтерни. Протягом 
червня ми прийняли літературу більше ніж у півтисячі випускників 
або їх родичів, знайомих, які прийшли безпосередньо до біблі-
отеки, отримували посилки з підручниками у відділеннях Укрпо-
шти і Нової пошти, робили заміни втрачених книг, консультува-
ли щодо проведення грошової компенсації… На робочих місцях 
в бібліотеці працювали 6 співробітників – Ірина Киричок, Оксана 
Русанова, Оксана Пугачова, Людмила Попова, Яна Поваляєва та 
Ірина Фурса. 

Безумовно, в ці складні часи університетом зроблено все 
можливе, аби випускники могли вчасно отримати дипломи і роз-
почати професійну лікарську кар’єру. А бібліотека продовжує 
свою роботу!

²ðèíà Êèðè÷îê, 
äèðåêòîðêà Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

ПЕРЕД ОТРИМАННЯМ ДИПЛОМУ – ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ!
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ЦЕ ЦІКАВО

МЕДИЦИНА НА СТОРІНКАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИМЕДИЦИНА НА СТОРІНКАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
25 травня в онлайн-форматі відбувся круглий стіл «Медицина 

на сторінках художньої літератури» за спільною ініціативою На-
укової бібліотеки і сектора медіапростору Студентської ради. 
Модераторками виступили директорка НБ Ірина Киричок та сту-
дентка ХНМУ Ганна Войлокова. 

Під час заходу учасники ділилися своїми думками та емо-
ціями щодо прочитаних книг, зазначали, що запам'ятали і чому. 
Згадували твори Г. Френсіса, М. Амосова, О. Сакса, С. Моема, 
М.Х. Келлі, П. Сюарда, Г. Марша, П. Каланіті та ін. Студенти підго-
тували цікаві доповіді та презентації на тему круглого столу.

У розглянутих творах – образ лікаря, людини, яка обрала 

складну, проте найгуманнішу професію, пошук відповідей на не-
прості етичні питання життя і смерті, збереження здоров’я, вза-
ємовідносин з пацієнтами тощо. Читання художньої літератури з 
медичною тематикою є важливим фактором формування у май-
бутніх лікарів таких важливих професійних рис, як емпатія, мило-
сердя та гуманізм. 

Онлайн-зустріч відбулася в дружній творчій атмосфері діа-
логу учасників. Усі присутні відкрили для себе щось нове та ціка-
ве стосовно медицини, а деякі навіть вже встигли впевнитися в 
тому, що вони правильно обрали майбутню спеціальність.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ

ВІТАЄМО!

МОЛОДІЖНІ КОЛЕКТИВИ ХНМУ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСАХМОЛОДІЖНІ КОЛЕКТИВИ ХНМУ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ
Молодіжні колективи вишу продовжують працювати та брати 

участь в онлайн фестивалях-конкурсах в Україні та за її межами. 
Так, у травні місяці пройшло сім фестивалів творчості в таких міс-
тах, як Київ, Запоріжжя, Рівне, Сокаль та країнах Грузії, Чехії та 
Словакії. 

Серед понад 2 000 учасників наші студенти отримали високі 
бали та такі нагороди: Народний аматорський ансамбль народ-
ного танцю «Радість» (художня керівниця – Маргарита Мороз) 
отримав п’ять перших місць та одне ґран-прі; ансамбль бального 
танцю «Art-dance» (художня керівниця – Ксенія Посох) став лау-
реатом І–ІІ ступеня і також отримав ґран-прі; ансамбль сучасного 
танцю «A-FAM» (художні керівниці – Христина Осіташвілі та Олена 

Соловйова) отримав два дипломи за І місце; танцювальний ко-
лектив «Феєрія» (художня керівниця – Маргарита Мороз) став 
володарем ґран-прі та двох перших місць; ансамбль художньої 
гімнастики «Грація» нагороджений двома дипломами І ступеня, 
а солістка Ангеліна Штикер отримала два перших місця; хоровий 
колектив «Експресія» посів І місце, а вокальна студія «Каданс» 
(художня керівниця – Ірина Вус) – три перших місця та три дру-
гих у складі ВІА «Атріум»; відзначені нагородами вокальні естрад-
ні колективи «Зоряна» та «Троянда», а також соло вокалісти Ілона 
Крючкова і Марина Цимбал.

Вітаємо переможців, робимо свою справу, наближаємо пе-
ремогу! Усе буде Україна!

ТВОРЧІ ПЕРЕМОГИ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ ХНМУТВОРЧІ ПЕРЕМОГИ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ ХНМУ
Творчі колективи Молодіжного центру ХНМУ отримали нові здобутки на Всеукраїнських фестива-

лях творчості у Києві, Одесі, Дніпрі, а також на міжнародних фестивалях в Угорщині. 
Так, високий рівень підготовки у вокальних зма-

ганнях продемонструвала народна аматорська сту-
дія вокалу «Каданс» під керівництвом Ірини Вус. ВІА 
«Атріум» та соліст Дмитро Цимбал отримали п’ять 
перших місць та одне друге. Художня гімнастка Ан-
геліна Штикер була нагороджена дипломом ІІ сту-
пеня у місті Київ. Популяризацію танцювальної 
культурної спадщини України продовжує народний 
аматорський ансамбль народного танцю «Радість» 
(художня керівниця – Маргарита Мороз), який отри-
мав диплом лауреата І ступеня в Угорщині.

Попереду на творчі колективи чекає участь у 
II турах конкурсів та нові перемоги. Слава Україні!

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ìîëîä³æíîãî öåíòðó ÕÍÌÓ
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СЛОВО ВИПУСКНИКА

Шість років промайнули дуже швидко. За цей час ми не тільки прогризали граніт науки, 
намагаючись осягнути медицину, але й знайшли собі близьких друзів і мудрих наставників, 
отримали безцінний досвід, який точно допоможе нам у подальшому житті. 

Кожен із нас прийшов сюди з якоюсь ідеєю: рятувати життя, змінити медицину на кра-
ще, стати лікарем-науковцем, навчати інших медичним таємницям. І я сподіваюсь, що всі ці 
мрії здійсняться, незважаючи ні на що. 

Я хочу подякувати викладачам, які старанно та завзято виконували щодня свою роботу, 
передавали нам цінний скарб – знання. Подякувати деканам, які завжди приходили на до-
помогу, адміністрації університету за щоденну співпрацю зі студентським самоврядуван-
ням ХНМУ та підтримку при втіленні наших ідей і проєктів. І все це  незважаючи на те, що на 
наше з вами студентське життя випало багато випробувань, де найстрашнішими стали не 
екзаменаційні сесії та складання іспитів Крок 1 та Крок 2, а пандемія Covid-19 та жахлива 
війна. 

Сподіваюсь, що наші наступники, здобувачі освіти молодших курсів та школярі, які оби-
ратимуть медицину, стануть гідною зміною, а на їх навчання припаде менше випробувань 
та складнощів. А кожен із нас з гідністю пройде крізь ці уготовані долею іспити, подолавши 
труднощі – досягне зірок на медичному поприщі і завжди з теплотою у серці буде згадувати 
нашу рідну alma mater!

Ãàííà Ìîðîç, ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ

МИ ОТРИМАЛИ БЕЗЦІННИЙ ДОСВІДМИ ОТРИМАЛИ БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД

У ЦЕНТРІ УВАГИ – ВИПУСК-2022

ХНМУ ВИПУСКАЄ ЛІКАРІВ В УМОВАХ ВІЙНИХНМУ ВИПУСКАЄ ЛІКАРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
27 червня в Харківському національному медичному універ-

ситеті відбувся випуск лікарів 2022 року.

Для тих випускників, які через військову агресію з боку Ро-
сії не  мали можливості бути присутніми в університеті, була 
підготовлена онлайн-церемонія, яку відкрив ректор універси-
тету Валерій Капустник. Від імені колективу медичного вишу 
Валерій Андрійович привітав випускників та назвав сьогод-
нішню подію святом, затьмареним війною. Він наголосив, що 
пишається співробітниками та студентами, які виконували 
свій професійний обов’язок у найскладніших умовах воєнно-
го стану та зробили свій внесок у загальну справу Перемоги. 
Валерій Андрійович зазначив: «Університет достойно звершив 
навчальний рік, незважаючи на всі виклики сучасного часу. 
Провели державну атестацію, розподіл в інтернатуру, підготу-
вали та видали всі необхідні документи про закінчення універ-
ситету».

Особливою гордістю університету стали випускники, що від-
мінно навчалися протягом усіх студентських років. Тож ми мали 
нагоду вшанувати їх через трансляцію випускників, що отримали 
дипломи з відзнакою.

За довгі успішні роки навчання випускники нашого універ-
ситету на практиці довели, що медичний працівник – це взірець 
вдалої самоорганізації, доброти, людяності та милосердя. Наші 
активісти брали участь у проєктах паліативної та хоспісної допо-
моги, доглядали за дітьми-сиротами, надавали допомогу в умо-
вах пандемії. Студенти й зараз виконують свій професійний та 
громадянський обов’язок, використовуючи широкий досвід во-
лонтерства. Вони допомагають лікарям рятувати життя україн-
ським воїнам в напівзруйнованих клініках та надають гуманітар-
ну допомогу всім, хто страждає внаслідок російської військової 
агресії.

Клятва лікаря України, якої дотримуватимуться у професійній 
діяльності молоді фахівці, цього року пролунала в особливих умо-
вах для нашої держави. Цей момент став надзвичайно урочистим 
і хвилюючим.

Від імені деканського корпусу до випускників з напутніми 
словами звернулися декан III медичного факультету Микола Пан-
ченко та деканеса VII факультету з підготовки іноземних грома-
дян Оксана Васильєва. 

Від імені випускників зі словами вдячності до своїх вчителів 
звернулася голова студентського самоврядування Ганна Мороз 
та студенти-іноземці. 

Після онлайн-церемонії випускники, які залишилися в місті, зі-
бралися в університеті для отримання дипломів. До них звернувся 
ректор вишу Валерій Капустник: «Сьогоднішній день затьмарений 
горем і стражданнями наших співвітчизників, ці події торкнулося 
і вас, як випускників воєнного 2022 року, адже без професії ліка-
ря неможливо уявити існування держави, і тим паче у такий важ-
кий для нас час. І те, що робить простий лікар на своєму бойово-
му посту кожен день, є справжнім героїзмом. Лікарський фронт 
сьогодні – це справжній фронт. Незважаючи ні на що, я все-таки 
хочу привітати вас з вашим особистим святом. Ми розуміємо, що 
ваше навчання було порушено подіями, які не залежать ані від нас, 
ані від вас. Упевнений, що бажання більше знати і навчатися буде 
і надалі спонукати вас до важкої, проте благородної праці лікаря, 
і звання випускника нашого університету ви пронесете з честю!». 

Привітати випускників до медичного вишу завітала й заступ-
ниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального 
захисту населення Світлана Горбунова-Рубан. «З одного боку, 
я вітаю вас, що ви стали лікарями, а з іншого – бажаю ніколи не 
розчаруватися в обраній професії, не уникати тяжких ситуацій та 
людського болю. Воєнний час продемонстрував потужність хар-
ківських медиків, їх сенсом життя стала допомога постраждало-
му цивільному населенню та військовим. Ваш випуск особливий, 
у вас буде можливість сказати, що ви отримали диплом під час 
війни, коли всім було важко, у тому числі і лікарям. Ви виходите 
в доросле професійне життя – прислухайтеся до своїх відчуттів. 
Бажаю, щоб на вашому шляху зустрічалися гарні учителі, а вони 
дістаються лише старанним учням, і ви отримаєте все, що хоче-
те, від свого професійного життя!».

Нині ми всі боронимо рідну Україну від ворога. І в такий бу-
ремний час майже тисяча випускників вливаються до лав укра-
їнської та світової медичної спільноти. Цьогоріч випускники за-
вершили навчання під звуки сирен та вибухів – у шпиталях, у 
волонтерських штабах. Ми пишаємося своїми випускниками. Ба-
жаємо їм успіхів в обраній професії, подальших звершень і досяг-
нень та щасливого майбутнього!

Цьогоріч відбувається 208-й випуск. Серед випускників 
1 414 фахівців, що отримують диплом спеціаліста, бакалавра, 
магістра. З числа випускників: 21 – відмінник навчання, 612 – 
випускники факультетів з підготовки іноземних студентів з 37 
країн світу.

ДОВІДКА
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МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

ОБ’ЄДНАНІ ВИШИВАНКОЮ!
Це свято має глибокий зміст. У всьому світі українців об'єднує 

одна ідея, вони підкреслюють власну самоідентифікацію та націо-
нальний код. У цей день варто пам'ятати свою національну та гро-
мадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість!

І сьогодні, в часи шаленої ненависті й бажання російських 
загарбників винищити нашу національну ідентифікацію і «дена-
цифікувати» всіх українців від малого до великого, наша єдність 

і незламність стає культурним спротивом і кодом, прошитим, зо-
крема, в українській вишиванці!

У цей день кожен демонструє свою ідентичність, долучив-
шись до свята й одягнувши вишиванку. На жаль, в умовах воєнної 
агресії не завжди можливо продемонструвати чарівність свого 
вишитого одягу, проте ми  знайшли світлини представників на-
шого вишу в національному вбранні!
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