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ПОДІЯ

НАУКОВА СЕСІЯ: РЕФОРМИ ЗАРАДИ ЗМІН
Пленарне засідання Наукової сесії Харківського національного медичного університету, присвячене 215-й річниці утворення
харківської вищої медичної школи, відбулося 31 січня в медичному виші.
Привітав учасників наукового форуму перший проректор з науково-педагогічної роботи Валерій Капустник: «Сьогодні ми підбиваємо підсумки тієї багатогранної роботи минулого року, з якою
кожен із нас стикається щодня. У медичному виші заплановано багато роботи, бо університет не може стояти осторонь реформування медичної галузі й змін у медичній освіті. Для того, щоб якісно
впливати на ці процеси, треба бути науковцями, адже саме ці люди
знають, як і на підставі чого зробити шлях до змін кращим».
Незважаючи на складність минулого року для нашої країни, для
закладів освіти й наукових установ, цей рік став роком продовження революційних змін у системі охорони здоров’я, науці та в освіті,
у тому числі медичній.
Цього року, завдяки наполегливості та цілеспрямованості наших учених, медичний виш має здобутки в науковій діяльності,
серед яких відзначення знаних та молодих науковців на міжнародному, державному та регіональному рівнях; підвищення рівня
впровадження наукових розробок у практичну охорону здоров’я;
удосконалення матеріально-технічної бази досліджень; інтенсифікація міжнародного освітянського та наукового співробітництва;
розвиток студентської науки тощо. Недарма під час засідання в аудиторії поруч зі знаними науковцями були присутні представники
молодого покоління науковців – майбутнє вітчизняної та світової
медицини.
Тематика доповідей цьогорічної наукової сесії визначилася подіями, які стали знаковими не лише для нашого університету, а й
для всієї країни в цілому. Так, ректора університету Володимира Лісового визнано лідером науки України в номінації «Найбільш цитований дослідник» за версією Web of Science Award Ukraine 2018. На
засіданні Наукової сесії доповідь щодо визначних досягнень сучасної харківської урології від колективу авторів представив професор
кафедри урології, нефрології та андрології ім. А.Г. Подрєза Дмитро
Щукін.
Минулий рік став роком 90-річчя від дня народження видатного науковця, лікаря, педагога Валентина Івановича Грищенка. Доповідь про знаного ученого «Випереджаючи час» презентував завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 професор Микола
Щербина.
Прийдешній рік – це рік 100-річчя з дня народження Любові Трохимівни Малої. З біографією людини, життя і діяльність якої були цілою епохою в медичній освіті, науці й практиці Харкова, України та
СРСР, учасників заходу ознайомив завідувач кафедри внутрішньої
медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. Л.Т. Малої професор Павло Кравчун.
Завершилося пленарне засідання урочистою церемонією нагородження переможців фестивалю молодіжної науки, що проходив у рамках Наукової сесії. Призерами стали учасники низки заходів, таких як дебатний клуб «Вегетаріанство – модний тренд чи
свідомий вибір?», брейн-ринг «Медицина без меж», стендап-шоу
«Science Slam» та міжвузівська конференція молодих учених і студентів «Медицина третього тисячоліття».
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КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Засідання конференції трудового колективу Харківського національного медичного університету відбулося 26 грудня 2018
року.
На порядок денний були винесені
наступні
питання:
звіт ректора університету про виконання умов контракту з
Міністерством охорони здоров’я України за 2018 рік, звіт
про виконання умов
Колективного
договору між адміністрацією та трудовим колективом за
2018 рік, звіт про виконання Угоди між
адміністрацією
та
первинною
профспілковою
організацією
студентів,
клінординаторів, аспірантів і докторантів університету за
2018 рік, а також розгляд і затвердження нової редакції Статуту ХНМУ та внесення змін до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом медичного вишу на 2016–
2020 роки.
На початку заходу делегати зібрання заслухали звіт ректора
Харківського національного медичного університету Володимира Лісового, який згідно з Законом України «Про вищу освіту» має
звітувати перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету – конференцією трудового колективу
стосовно роботи, що була проведена минулого року.
Розпочинаючи свою доповідь, Володимир Миколайович зазначив: «Головним завданням року, що минає, було збереження
провідних позицій університету в системі вищої медичної освіти
України, його розвиток за всіма напрямами діяльності. Серед них
пріоритетними для колективу і для мене особисто стали: проведення навчально-виховного процесу на рівні новітніх досягнень
медичної науки, формування у студентів широкого політичного й
культурного кругозору, вироблення у них життєвої потреби до са-

мостійної творчої праці, осучаснення технологічної бази навчального процесу й наукових досліджень, ліцензування нових освітніх спеціальностей та відкриття нових напрямів післядипломної
освіти, розширення і поглиблення міжнародного освітнього та
наукового співробітництва, інтенсифікація госпрозрахункової
діяльності».
У своєму щорічному звіті очільник медичного вишу надав загальну характеристику медичного університету, розповів про
місце нашого ЗВО у міжнародних рейтингах та серед українських
вишів, доповів про систему управління якості освіти, що існує в
ХНМУ, рейтинг кафедр, вступну кампанію – 2018 та профорієнтаційну роботу, яка проводиться серед абітурієнтів. Під час доповіді Володимир Миколайович детально зупинився на результатах навчальної, наукової, міжнародної, лікувальної та виховної
діяльності медичного вишу, розповів про роботу із розширення
інформаційно-бібліотечного забезпечення навчального та наукового процесів, а також про результати роботи Наукової бібліотеки ХНМУ та суттєве розширення можливостей редакційно-видавничого відділу. Ректор університету підкреслив, що протягом
звітного року тривала робота з підсилення кадрового складу науково-педагогічних працівників університету й продовжується цілеспрямована робота щодо омолодження колективу викладачів.
За словами Володимира Лісового, у 2018 році діяльність університету характеризувалася фінансовою стабільністю, що знайшло
своє відображення у матеріально-технічному та фінансово-господарчому забезпеченні вишу в цілому.
Наприкінці звіту Володимир Миколайович зупинився на особистих досягненнях та окреслив пріоритетні напрямки розвитку
Харківського національного медичного університету.
В обговоренні доповіді взяли участь проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов, голова Студентської ради Віктор Шапошник, декан І медичного факультету Алла Ніколаєва, директор
ННІ з підготовки іноземних громадян Дмитро Маракушин та в.о.
директора Університетської клініки Андрій Мальцев. Учасники
обговорення запропонували визнати роботу ректора університету такою, яка повною мірою відповідає всім вимогам, що висуваються до керівника закладу вищої освіти.
За підсумками доповідей та їх обговорення було прийнято рішення конференції трудового колективу.
На сучасному етапі розвитку медичного вишу важливо зберегти традиції та впроваджувати нові ідеї, що можливо лише за
рахунок виваженої політики ректора університету та колективу
вишу в цілому.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПАРТНЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ
Минають часи, змінюється й Студентське самоврядування в
стінах нашої аlma mater. Сьогодні Студентська рада університету
має високий та якісний рівень взаємодії з адміністрацією університету – партнерський! Завдяки цьому маємо гарну можливість
виступати діалоговим вікном для ідей та побажань студентства
щодо покращання навчального процесу та побуту в нашій медичній школі.
Усі позитивні зміни,
реформи, що відбуваються у роботі Студентського самоврядування Харківського національного
медичного університету
направлені також і на покращання умов реалізації студентських ініціатив.
Сьогодні студенти стали
більш обізнані у своїх правах, обов’язках і все частіше звертаються до нас
з проханням підтримки та
запобігання порушенням
з боку викладачів нашого
університету, щодо надання якісних освітніх послуг. Нагадаю, що
це один із векторів діяльності Студентської ради – захист прав
студента з питань отримання якісної освіти, забезпечення на-

лежних умов проживання в гуртожитках тощо. На жаль, донедавна наша команда не мала певного досвіду вирішення цих питань і
не могла якісно реагувати на проблеми такого роду, проте зараз
ми готові максимально підтримувати студентів з питань захисту
їх прав та разом з адміністрацією забезпечувати покращання рівня освіти в нашій медичній школі.
Попереду багато роботи. Нещодавно створений Навчальний
сектор Студентської ради за останній семестр провів безліч соціальних досліджень з метою виявлення питань та пропозицій,
що найбільше турбують наших студентів. Також систематично
опрацьовуємо звернення на скриньку довіри. Усі ці моменти були
взяті нами до уваги, і на останніх зборах трудового колективу, адміністрації університету, завідувачам кафедр, викладачам та робітникам усіх підрозділів Харківського національного медичного
університету були донесені до відома всі зібрані нами побажання
студентів щодо вдосконалення якості освіти, покращання побуту.
Усі ці пропозиції були уважно вислухані та прийняті до уваги членами трудового колективу та стосовно багатьох з них вже розпочалася активна робота.
Хочу попросити студентів бути більш активними й не соромитися звертатися до нас зі своїми проблемами, бо вирішити питання можна, тільки якщо їх висвітлювати. Тож, дорогі студенти,
долучайтеся до розвитку громадського руху в нашому університеті, бо саме ви будуєте майбутнє нашої аlma mater і створюєте
її історію!
Â³êòîð Øàïîøíèê, ãîëîâà Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ
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МЕДИЧНА РЕФОРМА

БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА
Національна служба здоров’я України оплатить чіткий перелік діагностичних і лікувальних послуг за принципом «гроші йдуть
за пацієнтом». МОЗ України виносить на громадське обговорення дві постанови Кабінету Міністрів про трансформацію охорони
здоров’я у 2019 році.

Передбачається, що з липня 2019 р. Національна служба
здоров’я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
Можна буде безоплатно пройти обстеження щодо поширених хвороб внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів онкології у чоловіків і жінок.
Для пацієнтів це означає, що не потрібно буде приносити
шприци, рукавички, вату та плівку для рентгену – НСЗУ покриє
вартість послуг у програмі.
«Безкоштовну діагностику» зможуть надавати як комунальні, так і приватні діагностичні центри, які укладуть договір з Національною службою здоров’я. Пацієнт сам обиратиме, до якого
медзакладу звертатися.
На програму в Держбюджеті – 2019 закладено 2 млрд грн.
Планується, що в програму «Безкоштовна діагностика»
увійдуть:
• 12 нових аналізів – додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба сімейному лікарю.
• Мамографія і п’ять видів рентгену: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і навколоносові пазухи.
• Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і два види тесту для
визначення патологій серцево-судинної системи.

• Шість видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитоподібна і молочні залози.
• Чотири види біопсії під контролем УЗД: щитоподібної
залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз.
• Видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, у носі,
гортані, вухах.
Також «Безкоштовна діагностика» включатиме ендоскопічні
дослідження і операції одного дня:
• стравоходу;
• шлунка;
• дванадцятипалої і товстої кишки;
• сечового міхура;
• трахеї і бронхів.
Із детальним переліком медичних послуг у програмі «Безкоштовна діагностика» можна ознайомитися у проекті Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для
амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги».
За планом програма «Безкоштовна діагностика» запрацює з
липня 2019 р. і стане наступним кроком трансформації системи
охорони здоров’я.
Національна служба здоров’я почне оплачувати діагностичні
послуги за направленням сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів
за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» на рівні амбулаторної
спеціалізованої медичної допомоги.
Направлення на «Безкоштовну діагностику» – електронне, лікар зможе його оформити тільки через електронну систему охорони здоров’я.
З липня 2019 р. для того, щоб отримати електронне направлення на «Безкоштовну діагностику», пацієнту буде необхідно обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію, якщо це не було
зроблено раніше.
До програми «Безкоштовна діагностика» зможуть приєднатися комунальні поліклініки, лікарні, приватні діагностичні центри, які уклали договір з Національною службою здоров’я.
З липня 2019 р. шукайте наліпки «Безкоштовна діагностика»
на дверях вашої поліклініки.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÌÎÇ Óêðà¿íè

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ
Бокаріус Микола Сергійович (31.03.1869–23.12.1931) – 150 років з дня народження видатного судового
медика, організатора судово-медичної та криміналістичної служби в Україні, першого заслуженого професора
УРСР (1925), завідувача кафедри судової медицини ХМІ (1910–1931), засновника та директора інституту науково-судової експертизи (1923).
Бурлаченко Георгій Андрійович (08.01.1894–1967) – 125 років з дня народження доктора медичних наук,
професора, завідувача кафедри рентгенології ХМІ (1950–?).
Високович Володимир Костянтинович (09.02.1854–07.06.1912) – 165 років з дня народження видатного патологоанатома, бактеріолога, епідеміолога, першого завідувача Бактеріологічного інституту ХМО (1889–1895), вченого, який
вперше у світі провів профілактичні щеплення проти черевного тифу (1899).
Гапон Євген Микитович (23.01.1904–1950) – 115 років з дня народження видатного хіміка, завідувача кафедри хімії ХМІ (1929–
1931).
Гіршман Леонард Леопольдович (25.03.1839–03.01.1921) – 180 років з дня народження заслуженого професора (1893), видатного офтальмолога, засновника і директора офтальмологічної клініки Харківського університету (1872–1905), завідувача кафедри офтальмології Харківського університету (1885–1905), почесного громадянина м. Харкова, засновника училища для сліпих дітей у м. Харкові.
Лазаревич Іван Павлович (17.03.1829–25.02.1902) – 190 років з дня народження відомого акушера-гінеколога, винахідника
багатьох акушерських інструментів, завідувача кафедри акушерства, жіночих та дитячих хвороб Харківського університету (1863–
1885).
Малая Любов Трохимівна (13.01.1919–14.04.2003) – 100 років з дня народження академіка НАН і АМН України, Героя Соціалістичної Праці (1979) та Героя України (1999), Заслуженого діяча науки УРСР (1968), лауреата Державних премій СРСР (1974) та України, засновника та директора Інституту терапії АМН України, завідувача кафедр факультетсько-госпітальної терапії (1955–1961) та
госпітальної терапії та клінічної фармакології (1961–2003) ХМІ (згодом ХДМУ), декана лікувального факультету (1956–1958), почесного громадянина м. Харкова (1999).
Мітасов Іван Григорович (15.02.1919–11.09.2006) – 100 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри факультетської хірургії ХМІ (1970–1991).
Пейсахович Григорій Ісаакович (16.01.1909–01.12.1980) – 110 років з дня народження доктора медичних наук, професора,
завідувача кафедри оперативної хірургії й топографічної анатомії (1959–1974).
Попов Євген Олексійович (08.03.1899–06.06.1961) – 120 років з дня народження академіка АМН СРСР, відомого вченого-психіатра, завідувача кафедри психіатрії 1-го ХМІ (1932–1940).
Трубніков Віктор Пилипович (16.02.1924–09.09.1995) – 95 років з дня народження заслуженого діяча науки УРСР, завідувача
кафедри ортопедії, травматології та військово-польової хірургії ХМІ (1962–1989).
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ГЕРОЙ УКРАИНЫ АКАДЕМИК ЛЮБОВЬ МАЛАЯ
В ЭКСПОЗИЦИЯХ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ХНМУ
В музее истории ХНМУ собрано много экспонатов о жизни и
деятельности тех, кто стал гордостью харьковской высшей медицинской школы и является примером для нынешних студентов,
готовящихся стать врачами – представителями особой профессии, которая всегда отличалась гуманизмом, милосердием, ответственностью за жизнь человека, обратившегося за помощью.
Много экспонатов
связано с Любовью
Трофимовной
Малой, 100-летие со дня
рождения
которой
мы отмечаем в январе этого года. Какими только определениями не награждали
ее
современники:
женщина-легенда,
чудо, герой, а была
она
обыкновенным
человеком, который
сделал себя и свою
судьбу сам, который сотворил выдающуюся личность благодаря
качествам своего характера: трудолюбию, целеустремленности,
настойчивости, воле.
Любовь Малая родилась в январе 1919 г. в семье крестьянина
в с. Копани, Ореховского района, Запорожской области. В родном селе она окончила начальную школу, но в 1933 г., спасаясь от
голода, отец перевез семью, где было трое детей, в Запорожье
и устроился на работу на железнодорожной станции. Несмотря
на голод и холод, Люба продолжала учиться, отлично закончила
семилетку и полугодичные курсы подготовки к учебе в высшем
учебном заведении и в 1934 г. поступила в железнодорожный медицинский институт, который через год был упразднен и слит с
Харьковским медицинским.
Любовь Трофимовну всегда отличала огромная тяга к знаниям, трудолюбие и настойчивость в достижении цели, она никогда
не жаловалась на трудности. Днем училась, вечерами работала,
устроившись уборщицей в одном из учреждений, посещала студенческие научные кружки. В 1938 г. окончила институт и получила назначение в районную больницу с. Петровеньки теперешней Луганской области. Ей было около 20 лет, и она сама строила
свою судьбу, очень скоро завоевав авторитет у односельчан своими знаниями, внимательным, заботливым отношением к больным. Но началась война, и 22 июня 1941 г. капитан медицинской
службы Л.Т. Малая получила предписание явиться в Ворошиловград к месту своей службы. Впоследствии она рассказывала, что
этот день был для нее одним из счастливейших – она гордилась
тем, что будет защищать страну, да и верили все, что война вскоре будет завершена победой. Но для Л.Т. Малой война продлилась до сентября 1946 г.
Остались интересные воспоминания Л.Т. Малой о ее военной
страде: разгрузке и погрузке санитарных поездов, сортировке раненых по степени тяжести и месту ранения, своевременной отправке их в специализированные госпитали, оказании медицинской
помощи в боевой обстановке, о людях, которые окружали ее и выполняли свои обязанности на грани человеческих возможностей.
Сохранилась копия наградного листа о событии 10 октября 1941 г.,
где говорится о том, как «тов. Малая, пренебрегая опасностью, с
помощью дружинниц лично организовала вынос тяжелораненых
из охваченного пламенем вагона санитарного поезда через двери
и окна, благодаря чему было спасено 17 человек тяжелораненых.
Мобилизовав далее рабочих, произвела отцепку горящего вагона,
чем предотвратила возгорание соседних вагонов…».
Демобилизовавшись в 1946 г., Л.Т. Малая вернулась в родной
институт. Спустя много лет один из ее многочисленных учеников
скажет о ней: «Любовь Трофимовна – действующее лицо и свидетель огромной эпохи». И это действительно так. Ведь к этому
времени ей было всего лишь 27 лет, но она уже пережила голодомор, войну и закончила университет. Теперь ей надо было найти
свое место в мирной созидательной жизни, и она знала, что эта
жизнь будет неразрывно связана с медициной. И не только с врачеванием, но и наукой.
Руководителем Л.Т. Малой на кафедре терапии ХМИ стал прекрасный врач-клиницист, замечательный диагност, ученик акаде-

мика Н.Д. Стражеско профессор Соломон Яковлевич Штейнберг.
Он дал ей старт в науку, и Любовь Трофимовна всегда вспоминала его с благодарностью, подчеркивая, что «в ее творческой
судьбе ему принадлежит огромная роль». Уже в 1950 г. она защитила кандидатскую диссертацию, в 1954 г. – докторскую, в 1955
году стала профессором. Остается поражаться тому, насколько
интенсивной, упорной и целеустремленной была деятельность
этой небольшой, внешне ничем не примечательной женщины, сумевшей за 8 лет пройти путь от простого ординатора до доктора
медицинских наук. Современники отмечали ее необыкновенное
трудолюбие, настойчивость в достижении поставленной цели,
волю к победе, невероятную организованность и точность. В ней
постоянно присутствовало желание знать как можно больше, искать и находить новое, уметь использовать это для улучшения работы коллектива. Человек проницательный, обладающий аналитическим умом, она умела «ориентироваться в себе, во времени
и в пространстве» и учила этому своих учеников.
Впервые в Украине она создала систему поэтапного лечения
больных инфарктом миокарда, включая сеть специализированных кардиологических отделений с блоками интенсивной терапии, отделениями реабилитации и санаторно-курортной реабилитацией. В 1962 году при 27-й городской клинической больнице
была создана проблемная кардиологическая лаборатория, руководителем которой стала профессор Любовь Малая, в 1981 г. в
продолжение работ, связанных с лечением сердечных заболеваний, в Харькове по ее инициативе был открыт филиал Киевского
НИИ кардиологии им. И.Д. Стражеско, а в 1986 г. – Институт терапии, единственный в Украине, который ведет большую лечебную
и научную работу в разных направлениях терапии. Для института было построено отдельное здание, за строительством которого Любовь Трофимовна следила сама, стремясь к тому, чтобы
в его процессе предусмотрены были все условия для успешной
работы коллектива врачей и ученых для лечения и реабилитации
больных. Многие помнят, каких волнений и трудов стоило, например, для Любови Трофимовны устройство в институте зимнего
сада. Вскоре после создания Институт терапии был включен в
международные многоцентровые испытания тромболитических
средств, так как исследования гемостаза при инфаркте миокарда, которые проводила Любовь Малая, получили международное
признание.
Л.Т. Малая была активным участником всех съездов терапевтов и кардиологов Украины и СССР в период с 1950 по 1995 г.,
она избиралась председателем Х съезда терапевтов Украины,
президентом Национального конгресса кардиологов Украины,
39 раз она выступала с научными докладами на европейских и
международных конгрессах.
Любовь Трофимовна Малая – автор более 600 научных трудов, 26 монографий. Под ее руководством защищено около 40
докторских и 190 кандидатских диссертаций. Она была учителем
в истинном значении этого слова и учила не только специальным
знаниям, а и человечности, жизни во всем ее многообразии.
Несколько слов о Любови Трофимовне Малой – врачевателе.
По свидетельству современников, у нее было потрясающее чутье врача. К ней на прием как в последнюю инстанцию приходило
множество больных, их родственников, и для каждого у Любови
Трофимовны находилось доброе, обнадеживающее слово, дельный совет, практическая помощь. Древние говорили: «Слово лечит» – и это присуще было Любови Малой. Она расспрашивала
больного не только о самочувствии, но и о его жизни, его проблемах и заботах, никто не мог, как она, вселить в больного веру
в выздоровление.
Экспонаты, подтверждающие то, о чем я рассказала, сопровождают посетителей музея во всех его экспозиционных разделах, рождая в них удивление, восхищение, уважение, желание в
чем-то походить на эту замечательную женщину. Любовь Трофимовну можно отнести к тем немногим, кто не на словах, а на деле
исповедовал постулаты христианства, обязывающие людей делать добро и избегать зла. Немало пожив и повидав, она ценила и чувствовала быстротечность времени, стремилась с толком
использовать чуть ли не каждую минуту – спешила делать добро.
Тем, в общем-то, и запомнилась всем, кто ее знал, кто сегодня
вспоминает и поминает ее добрым словом.

Æàííåòà Ïåðöåâà,
äèðåêòîð Íàðîäíîãî ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ
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ßÑÊÐÀÂÈÉ ÑË²Ä Ó ÏÀÌ’ßÒ² ÍÀÙÀÄÊ²Â
Минає 100 років з дня народження завідувача кафедри госпітальної терапії медичного університету, директора Інституту
терапії АМН України, члена багатьох міжнародних товариств, видатного терапевта, вченого зі світовим ім'ям, академіка Любові
Трохимівни Малої. З цієї нагоди на кафедрі внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології, що носить ім’я видатного вченого, 15 січня відбулася науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка Любові Малої та з нагоди
100-річчя з дня її народження.

Стало доброю традицією відзначати день народження вчителя проведенням науково-практичної конференції в 27-й клінічній
лікарні м. Харкова, де все життя працювала Л.Т. Малая. Привітання учасникам конференції від ректора ХНМУ професора Володимира Лісового переказав проректор з наукової роботи професор
Валерій М’ясоєдов, який наголосив на важливості дотримання
традицій та спадкоємності поколінь.
На початку заходу з присутніми поділився своїми спогадами
про академіка Любов Трохимівну Малую завідувач кафедри внут-

рішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології професор Павло Кравчун.

У ході конференції співробітники кафедри та лікарні висвітлили
в доповідях ті важливі проблеми, які розробляються на кафедрі та
які наразі є актуальними для лікарів практичної охорони здоров’я.
Усього під час наукового форуму було представлено 17 доповідей
стосовно сучасних проблем, що турбують людство, а саме щодо
хронічної серцевої недостатньості у хворих на ішемічну хворобу
серця й ожиріння, клініко-прогностичного значення анемії у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу, нових
можливостей діагностики харчової алергії та підходів до лікування,
а також розглянуто багато інших нагальних питань.
Наостаннє учасники конференції ушанували квітами пам’ять
Любові Трохимівни Малої, поклавши їх до могили видатного ученого зі світовим ім’ям.
Любов Малая була лікарем та педагогом, громадським діячем і організатором вітчизняної медичної освіти та охорони
здоров'я. Біографія Любові Трохимівни може служити для багатьох поколінь прикладом того, як вірою й правдою працювати на
благо Вітчизни, науки та людей.
Îëåêñ³é Øåëåñò, ïðîôåñîð, â³äïîâ³äàëüíèé çà íàóêîâó ðîáîòó êàôåäðè

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО
Патенти на Винаходи
1. Спосіб патолого-морфологічної діагностики спіральних
артерій децидуальної оболонки плаценти від матерів, вагітність
яких була ускладнена прееклампсією. Автори: І.Б. Борзенко,
Ю.С. Паращук, І.Ю. Кондратова, В.В. Гаргін.
2. Спосіб профілактики загострень у дорослих, хворих на параноїдну шизофренію. Автори: Г.М. Кожина, І.Ф. Тєрьошина,
К.О. Зеленська.
3. Спосіб прогнозування рівня токсичності поверхнево-активних речовин. Автори: М.Г. Щербань, В.І. Жуков,
В.В. М’ясоєдов,
В.А. Капустник,
М.О. Кучерявченко,
А.І. Безродна.

Патенти на Корисні моделі
1. Ножиці для декапітації дрібних лабораторних тварин. Автори: О.В. Авілова, Д.М. Шиян, А.О. Терещенко, М.А. Лютенко,
І.В. Ладна.
2. Подвійні ножиці для одномоментного розтину лабораторних тварин і вирізання частин органів під різним кутом. Автори:
О.В. Авілова, Д.М. Шиян, А.О. Терещенко, М.А. Лютенко,
І.В. Ладна.
3. Спосіб прогнозування ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих із поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. Автори: А.О. Більченко,
О.Я. Бабак.
4. Спосіб візуалізації та ідентифікації прищитоподібних залоз
серед оточуючих тканин в експерименті. Автори: В.В. Єрохіна,
О.В. Авілова.
5. Спосіб визначення морфометричних параметрів прищитоподібної залози. Автори: В.В. Єрохіна, О.В. Авілова.
6. Спосіб оцінки адаптаційного потенціалу у хворих з вібраційною хворобою на тлі гіпертонічної хвороби. Автори: В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Н.К. Сухонос.
7. Спосіб діагностики церебрального токсоплазмозу у ВІЛінфікованих осіб із клінічними ознаками ураження центральної нервової системи. Автори: В.М. Козько, А.В. Бондаренко,
Д.В. Кацапов, А.В. Гаврилов, О.В. Бондаренко.

8. Спосіб вибору об’єму оперативного втручання і прогнозування ранніх післяопераційних ускладнень у хворих з гострими ускладненими псевдокістами підшлункової залози.
Автори: І.А. Криворучко, Н.М. Гончарова, С.М. Тесленко,
О.В. Арсен’єв, П.В. Свірепо, М.В. Супліченко, К.Є. Паюнов,
А.Г. Дроздова.
9. Спосіб ранньої діагностики варіантів перебігу інфекційного мононуклеозу у дітей. Автори: С.В. Кузнєцов, Я.В. Колесник.
10. Спосіб вимірювання швидкості розповсюдження пульсових хвиль в аорті за допомогою реографа. Автори: Н.А. Лопіна,
Л.В. Журавльова, І.В. Кузнецов, Т.І. Єрмоленко, О.В. Печенін, В.Г. Сергєєв, Д.О. Лопін, Д.Є. Волков.
11. Спосіб ранньої діагностики інтерстиціального захворювання легень у дітей з легеневою гіпертензією, асоційованою з природженою вадою серця. Автори: Г.С. Сенаторова,
О.Л. Логвінова, Л.Г. Тельнова, Л.М. Черненко, О.Л. Онікієнко, Н.Р. Бужинська, М.І. Стрелкова.
12. Спосіб корекції когнітивних порушень у хворих віком до
60 років з гострим інфарктом міокарда. Автори: А.А. Хижняк,
К.С. Строєнко.
13. Спосіб діагностики несприятливого перебігу мультирезистентного туберкульозу легенів з деструкцією легеневої тканини та бактеріовиділенням. Автори: О.С. Шевченко, І.А. Овчаренко, С.Л. Матвєєва.
14. Спосіб оцінки ступеня медико-екологічної напруги при використанні водної рекреації. Автори: М.Г. Щербань,
В.В. М’ясоєдов, М.І. Литвиненко.

Авторські свідоцтва
1. Опитувальник для визначення рівня сигматизації хворих
на алкогольну залежність (додаток до історії хвороби). Автори:
Г.М. Кожина, К.О. Зеленська, В.В. Литвиненко.
2. Опитувальник для визначення тривожних розладів у
студентів-медиків. Автори: Г.М. Кожина, К.О. Зеленська,
М.М. Хаустов.

Àííà Ãîëäàíñüêà,
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВЧЕНОЇ РАДИ

НАУКА УНІВЕРСИТЕТУ В 2018 РОЦІ:
З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ
Життя університету характеризується циклічністю: набір студентів – випуск, навчання – сесії, плани – їх реалізація та звітування. Незважаючи на таку циклічність, кожний
рік має свої особливості. 2018 рік не став винятком: він був
непростим, проте робота співробітників університету була
результативною за всіма напрямами діяльності закладу, у
тому числі науковою.
Результатам наукової
діяльності,
аналізу здобутків та
проблем, визначенню основних напрямів розвитку науки
в університеті було
присвячене засідання Вченої ради 24
січня 2018 р.
Нормативні документи, які визначають освітню й наукову діяльність у нашій
країні, орієнтовані на
досягнення результатів світового рівня.
За умов адекватного
ресурсного забезпечення досягнення таких результатів стає можливим.
Зрозуміло, що пошук ресурсів є багаторівневим, у тому
числі він має здійснюватися й на рівні закладу освіти.
Серед здобутків університету в 2018 р. варто зазначити збільшення обсягів бюджетного фінансування на
30 % порівняно з 2017 р. й утримання рівня позабюджетного фінансування; придбання проточного цитометра BD
FACSCanto II фірми Becton Dickinson (США); збільшення
учасників Програми підтримки здобувачів наукових ступенів та вчених звань; подальше впровадження наукових
розробок у практичну охорону здоров’я; лідерські позиції університету за кількістю отриманих патентів та зроблених пропозицій щодо включення до Переліку наукової
продукції, рекомендованої до впровадження; проведення наукових форумів високого рівня; покращання показників співробітників університету в наукометричних базах
Scopus та Web of Science; висока активність Ради молодих учених та Ради СНТ ХНМУ у долученні молоді до науки, реалізації соціальних проектів та ін.
У 2018 р. в університеті виконувалися 14 науково-дослідних робіт, фінансованих за рахунок коштів держбюджету, й 47 ініціативних (пошукових) НДР. Обсяг бюджетного фінансування наукової діяльності у звітному році
склав 3954 тис. грн (у 2017 р. – 2654 тис. грн), обсяги позабюджетних надходжень за наукову діяльність склали
6741 тис. грн (6894 тис. грн у 2017 р.). Питома вага позабюджетних коштів серед усіх надходжень за наукову діяльність склала 63,1 % проти 72,2 % у 2017 р.
У 2018 р. університетом пролонговано договір з компанією «Плагіат» щодо долучення до системи Strike
Plagiarism, укладено договір з компанією «Unicheck»
щодо перевірки на відсутність плагіату. Прийнято нову
редакцію Положення про перевірку документів (наукових,
навчальних) на відсутність текстових запозичень.
Пріоритетом наукової діяльності у звітному році було
впровадження результатів наукової діяльності в прак-

тику охорони здоров’я. У 2018 р. кафедрами подано 85
пропозицій для включення до Переліку наукової продукції, підготовлено 48 інформаційних листів із впровадження результатів у практику охорони здоров’я. За кількістю
поданих заявок до Переліку наукової продукції кращими стали кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної
імунології та алергології – 16, хірургії № 2 – 8, клінічної
фармакології та внутрішньої медицини – 7, інфекційних
хвороб – 6. За кількістю виданих інформаційних листів
кращими стали кафедри інфекційних хвороб – 9, внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології – 7,
ортопедичної стоматології – 5.
У 2018 р. співробітниками університету отримано
101 патент (у тому числі 26 – на винаходи), направлено
106 заявок (у тому числі 19 – на винаходи). Патенти на
винаходи отримали кафедри дерматології, венерології
та СНІДу (4), СДВ, дитячої щелепно-лицевої хірургії та
імплантології (3), інфекційних хвороб (2), ортопедичної
стоматології (2), акушерства та гінекології № 1 (1), акушерства та гінекології № 2 (1), анатомії людини (1), біологічної хімії (1), внутрішніх та професійних хвороб (1),
внутрішньої медицини № 3 та ендокринології (1), дитячої хірургії та дитячої анестезіології (1), мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова (1), медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної
терапії (1), педіатрії № 1 та неонатології (1), пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки (1), психіатрії, наркології та медичної психології (1),
терапевтичної стоматології (1), фармакології та медичної рецептури (1), ЦНДЛ (1).
У звітному році збільшилися показники участі співробітників університету в наукових форумах: було зроблено
254 (проти 191 у 2017 р.) доповіді на зарубіжних наукових
форумах, 955 доповідей (проти 671 у 2017 р.) – на українських наукових форумах. За кількістю доповідей, зроблених на зарубіжних наукових форумах, кращими були
кафедри внутрішніх та професійних хвороб; фтизіатрії
та пульмонології; пропедевтики внутрішньої медицини
№ 2 та медсестринства; офтальмології; неврології № 2;
судової медицини, медичного правознавства ім. проф.
М.С. Бокаріуса.
Науковцями університету видано 49 монографій, надруковано 1684 наукові статті (у тому числі 260 у виданнях
країн дальнього зарубіжжя).
За показниками наукометричної бази даних Scopus
серед українських ВНЗ наш університет станом на квітень 2018 р. посідав 25-е загальне і 5-е серед медичних
ЗВО місце (кількість публікацій – 446, кількість цитувань –
1747, індекс Гірша – 24).
11 квітня 2018 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук України відбулася церемонія нагородження Web of Science Award Ukraine 2018, на якій у різних номінаціях відзначено науковців та установи України,
які є кращими щодо публікацій у виданнях наукометричної бази Web of Science. Ректор університету Володимир
Лісовий, єдиний серед науковців Харківщини в 2018 році,
став переможцем премії «Лідер науки України. Web of
Science Award Ukraine 2018» у номінації «Найбільш цитований дослідник».
У 2017 р. на базі та за участю ХНМУ було проведено 52
наукових форуми.
Підготовка науково-педагогічних кадрів – одне з центральних питань розвитку університету. У 2018 р. в університеті навчалися 1 докторант, 87 очних та 14 заочних
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Місце

Кафедра

1

Кафедра клінічної фармакології

2

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

3

Кафедра внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. акад. Л.Т. Малої

4

Кафедра внутрішньої медицини № 1

5

Кафедра інфекційних хвороб

6

ННМК «Університетська клініка» ХНМУ

7

Педіатрії № 1 та неонатології

8

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки

9

Кафедра хірургії № 2

10

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

11

Кафедра медичної генетики

12

Кафедра урології, нефрології та андрології ім. проф. А.Г. Подрєза

13

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

14

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

15

Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології

16

Кафедра педіатрії № 2

17

Кафедра дерматології, венерології та СНІДу

18

Кафедра патологічної анатомії

19

Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна

20

Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології

аспірантів, 23 клінічні ординатори. В університеті виконувалися 37 докторських та 218 кандидатських дисертацій,
заплановано 4 докторські та 41 кандидатська дисертації.
На жаль, протягом останніх років спостерігається сталий
тренд до зменшення кількості виконуваних дисертаційних робіт. Тим не менш, у 2018 р. захищено 9 докторських
та 37 кандидатських дисертацій, подано до спеціалізованих вчених рад 6 докторських та 29 кандидатських дисертацій. Серед кафедр, на яких дисертанти отримують якісну підтримку, хотілося б відзначити кафедри медицини
невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії;
внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої; внутрішньої медицини
№ 3 та ендокринології; внутрішніх та професійних хвороб;
стоматології дитячого віку, ДЩЛХ та імплантології; психіатрії, наркології та медичної психології; офтальмології;
педіатрії № 1 та неонатології; педіатрії № 2;ортопедичної
стоматології; урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза; хірургії № 1; акушерства та гінекології № 1.
74 студенти університету взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з 24 дисциплін і посіли 8
призових місць; 16 студентів брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і посіли 3
призових місця. На базі університету проведено ІІ тур
Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної генетики, психіатрії і наркології, медичної психології, клінічної
імунології. Уперше в університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю
«Медицина».

Хочу подякувати куратору молодіжної науки проф.
Ганні Кожиній, студентам, молодим науковцям, кафедральним колективам за такі заходи, як Фестиваль молодіжної науки, ISIC, «Scientific brain ring», «Battle Med», за
соціальні проекти, ініційовані нашими молодими колегами та ін.
Кращі 20 кафедр у базі «Наука онлайн» за підсумками
2018 р. представлені в таблиці.
Також хочу відзначити кращих науковців університету за результатами 2018 року: О.М. Біловол, В.В. Бойко, Д.О. Бутов, В.В. Гаргін, А.М. Дащук, Д.О. Євтушенко, І.В. Завгородній, К.О. Зеленська, В.А. Капустник,
І.І. Князькова, Г.М. Кожина, В.М. Козько, П.Г. Кравчун,
І.А. Криворучко, Д.І. Маракушин, В.М. Лісовий, В.І. Савенков, Г.О. Соломенник, Т.О. Чумаченко.
Під час розгляду питання на засіданні Вченої ради
було прийнято рішення, яке включало конкретні кроки
щодо покращання наукової діяльності, а саме: створення НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ,
створення студентської науково-дослідної лабораторії,
робота зі включення наукового видання університету до
наукометричної бази Scopus, ліцензування програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «Громадське
здоров’я», удосконалення системи та механізмів забезпечення дотримання учасниками освітнього та наукового
процесів засад академічної доброчесності та ін.
Хочу подякувати всім, посвяченим у Науку, за нелегку
працю в ім’я людей, університету, нашої країни! Найкращі
вам побажання.
Âàëåð³é Ì’ÿñîºäîâ,
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, ïðîôåñîð
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ТРІУМФ КОХА

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДСТВА
У грудні минулого року виповнилося 175 років з дня народження видатної постаті в галузі медицини Роберта Коха. Цій події
була присвячена міжкафедральна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми інфекційних хвороб» за участю кафедр епідеміології, інфекційних хвороб,
фтизіатрії та пульмонології, яка відбулася у Харківському національному медичному університеті.

Німецький вчений Роберт Кох народився 11 грудня 1843 р.
в Клаусталь–Целерфельді (Німеччина). В 1866 р. закінчив своє
навчання у Геттингенському університеті та отримав медичний
диплом.
У 1872 р. Коха призначили повітовим санітарним лікарем у
Вольштейні (Польща). Знаючи про досліди Луї Пастера над тваринами, що хворіли на сибірку, Кох за допомогою мікроскопа
розпочав дослідження збудника, який, як вважалось, викликає
цю хворобу. Після проведення низки ретельних, методичних експериментів він з’ясував, що єдиною причиною захворювання є
бактерія Bacillus anthracis. Згодом він вивчив біологічний цикл її
розвитку, встановив епідеміологічні особливості хвороби, довів,
що одна паличка бактерії може утворити багатомільйонну колонію. Ці досліди вперше довели бактеріальне походження захворювання.

У 1880 р. Роберту Коху запропонували посаду радника з
охорони здоров’я при уряді Берліну. Він продовжив свою роботу з вивчення бактерій, результати досліджень виклав у своїй праці «Методи дослідження патогенних організмів». У цій роботі щодо виділення чистих культур мікроорганізмів Роберт Кох
уперше запропонував використовувати щільні поживні середовища замість рідких. Винахід твердих поживних середовищ змінив підхід до культивування мікроорганізмів, запропонованого
Пастером.
Пізніше Кох намагався знайти збудника туберкульозу, який
був широко розповсюджений та став у той же час однією з основних причин смертності. Близькість клініки Шаріте, де перебували хворі на туберкульоз, спростило його завдання – він щоденно рано-вранці приходив до лікарні, де отримував матеріали для
дослідження: невелику кількість мокротиння або кілька крапель
крові хворих на сухоти. Перетерту туберкульозну тканину 271-го
препарату Кох фарбував метиленовим синім, а потім їдкою червоно-коричневою фарбою, що використовувалася при обробці
шкіри. Так він виявив маленькі, дещо увігнуті, яскраво-сині палички – палички Коха.
24 березня 1882 р., коли Р. Кох зробив заяву про те, що виділив бактерію, яка викликає туберкульоз, він досяг найбільшого тріумфу за все своє життя. У доповіді він зазначив, що
«Доки є на землі нетрі, куди не надходить промінь сонця, сухоти і надалі будуть існувати. Сонячні промені – смерть для
бацил туберкульозу. Я зробив свої дослідження в інтересах
людей. Задля цього я працював. Сподіваюсь, що мої праці допоможуть лікарям провести планомірну боротьбу із цим бичем
людським».
У 1905 р. за «Дослідження та відкриття, що стосуються лікування туберкульозу», Роберт Кох був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та медицини. Він був удостоєний
багатьох нагород, у тому числі прусського ордену Пошани, присудженого німецьким урядом у 1906 р., і почесних докторських
ступенів університетів Гейдельберга та Болоньї. Також він був
іноземним членом Французької академії наук, Лондонського наукового товариства, Британської медичної асоціації та багатьох
інших наукових товариств.
27 травня 1910 року Роберт Кох помер у віці 66 років у БаденБадені (Німеччина) від серцевого нападу.

Îëüãà Øåâ÷åíêî,
çàâ. êàôåäðè ôòèç³àòð³¿ òà ïóëüìàíîëîã³¿,
ïðîôåñîð

АКТУАЛЬНО

СПАЛАХ КОРУ В УКРАЇНІ: ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ХВОРОБУ І ЯК СЕБЕ ЗАХИСТИТИ ВІД НЕЇ
В Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних
захворювань, відомих у світі. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні
5–6 років. Головна причина спалахів — низьке охоплення населення щепленнями.

Як передається вірус кору
Morbillivirus – вірус кору – надзвичайно заразний, він швидко
передається від хворої людини до здорової повітряно-краплинним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу,
які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після
того, як хвора людина залишила приміщення.
Інкубаційний період кору (тобто час, коли симптоми ще не
проявляються) становить 6–21 день. Далі починається період
захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь,
гнійні виділення), пронос та блювання. На 4–5-й день хвороби
з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови
й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із
симптомами може тривати до 4 тижнів і більше. У дорослих кір
зазвичай має набагато тяжчий перебіг.
Захворювання може призвести до серйозних ускладнень, таких як пневмонія, вушна інфекція, енцефаліт та інших, а також до
інвалідності та смерті.
Якщо у вас виникли симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції або з’явилась висипка, негайно зверніться до лікаря.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!

Àë³íà Ñóøåöüêà,
ë³êàð ïóíêòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÕÍÌÓ
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ВЕБІНАР

ПРОВІДНІ ТА МОЛОДІ НАУКОВЦІ ОБГОВОРЮЮТЬ АКТУАЛЬНІ ТЕМИ

Вебінар «Психічні захворювання, асоційовані з метаболічними порушеннями» за участю студентів Харківського національного медичного університету та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна відбувся 9 січня на кафедрі медичної
генетики ХНМУ.

На вебінарі були представлені доповіді провідних фахівців
та молодих науковців. Так, професор кафедри медичної генетики ХНМУ Олена Гречаніна презентувала доповідь «Метаболічні хвороби, асоційовані з психічними порушеннями», завідувач
кафедри медичної генетики професор Юлія Гречаніна та заст.
директора з медичної частини МСМГЦ-ЦР(О) Світлана Лісняк
доповіли про «Аутизм та СДУГ, асоційовані з метаболічними
хворобами».
У свою чергу молоді науковці представили доповіді на такі
теми, як «Порушення обміну кобаламіну» (Таїсія Сазонова, медичний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна), «Хвороба Німана-Піка»
(Ірина Нечипорук, І медичний факультет ХНМУ), «Спадкова копропорфірія» (Кирило Дегтяр, І медичний факультет ХНМУ), «Гостра переміжна порфірія» (Анастасія Онікова, І медичний факультет ХНМУ), «Вроджена еритропоетична порфірія» (Тетяна Щелок,
І медичний факультет ХНМУ).
Цей вебінар став першим у цілій низці заходів, які протягом року проходитимуть на кафедрі медичної генетики. Лекції
читатимуть професори й доценти кафедри медичної генетики
ХНМУ, провідні спеціалісти із суміжних спеціальностей та молоді вчені.

Ëþäìèëà Ìîëîäàí, äîöåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

СОЦІУМ ЯК КОМПОНЕНТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Екологізація сучасного життя, освіти та наукових досліджень
є неодмінною умовою розвитку суспільства, вищої школи, а також запорукою формування зрілої особистості – фахівця різних
галузей знань. Спираючись на важливість цієї тези, кафедра
гігієни та екології № 2 і студенти-гуртківці розпочинають серію
корисних популярних публікацій «Екологія». Презентуємо до вашої уваги першу з них.

Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини важко переоцінити. При цьому недостатньо вивченою залишається
соціальна складова навколишнього середовища, яка, безумовно, є її ключовим аспектом. Не викликає сумнівів, що вплив соціуму на здоров'я людини має першочергове значення, що важливо
враховувати при розгляді загальних медико-екологічних проблем здоров'я людини.
Найбільший вплив серед соціальних складових має масштаб і поширення захворювань у суспільстві залежно від соціально-економічного стану людини. Визначальну роль у цьому аспекті відіграє соціальний статус, стать, освіта, професія, фінансова
забезпеченість, етнічна належність. Відомо, що люди з низьким
соціоекономічним статусом більш схильні до гострих і хронічних захворювань, зокрема, гіпертонії, серцево-судинної недостатності, діабету, гастриту. Недостатня матеріальна забезпеченість сприяє алкоголізму, наркоманії, курінню, що погіршує стан
здоров'я. Важливий також і статус зайнятості людини у виробничому середовищі. Дослідження показали, що безробітні мають
гірше психічне та фізичне здоров'я, ніж працевлаштовані. Має
значення також характер трудової діяльності: середня тривалість
життя у людей інтелектуальної праці значно більша, ніж у людей
робітничих професій. Ще один важливий соціальний аспект – наявність освіти, адже її відсутність або ж низький рівень обумовлюють стреси та невпевненість у собі. Тривала стурбованість, перенапруження, низька самооцінка, соціальна ізоляція збільшують
ризик розвитку захворювань і передчасної смерті. Освіченість, у
свою чергу, підвищує стійкість організму до різних захворювань.

Іншим, не менш важливим фактором соціального навколишнього середовища, з повним правом можна вважати ранній початок молоддю самостійного життя. Саме він може забезпечувати
недостатнє харчування майбутньої матері, куріння, вживання алкогольних напоїв. Стреси провокують важкий перебіг вагітності,
проблеми зі здоров'ям немовляти (ураження кардіоваскулярної
та респіраторної систем, підшлункової залози, нирок).
Серед соціальних аспектів навколишнього середовища особливе місце посідає адекватне раціональне харчування. Недостатність будь-яких компонентів харчового раціону або ж їх
надмірне споживання та низька якість продуктів харчування призводять до таких небезпечних станів, як діабет, ожиріння, рак,
карієс. До соціальних факторів, що негативно впливають на
здоров'я, належать також незадовільні житлові умови, відсутність
постійного житла, вимушене переселення. Серед таких категорій населення, як вимушені переселенці, біженці та безхатченки,
захворювання, що пов'язані з серцево-судинними розладами,
зростають у рази щорічно.
Невід'ємною частиною соціуму, що впливає на здоров'я людини, є транспорт. Їзда на велосипеді, заміські прогулянки сприяють збереженню здоров'я. Механізація пересування людини,
звичайно, полегшила її життя, але в той самий час призвела до
епідемії ожиріння, соціальної ізоляції і, як наслідок, до погіршення функціонування організму.
Важливу роль у стані здоров'я людини відіграє рівень соціальної підтримки та система охорони здоров'я, доступ до медичних послуг, включаючи профілактичні та клінічні, первинна медико-санітарна допомога, які забезпечують можливість суспільству
стежити за станом індивідуального і громадського здоров'я. При
цьому неприпустимий вибірковий доступ до медичної допомоги
залежно від соціально-економічного статусу пацієнта.
Необхідно відзначити, що усвідомлення впливу соціуму на
стан здоров'я зумовило розроблення перспективних моделей
взаємодії навколишнього середовища і людини. Ці моделі спрямовані на вирішення таких завдань, як відстеження впливу соціуму на різні вікові категорії, визначення віддалених наслідків
такого впливу, удосконалення соціального захисту людини, своєчасна діагностика і надання грамотної медичної допомоги незалежно від соціального статусу людини. При цьому забезпечення гігієни навколишнього середовища вимагає поетапного й
системного впливу на всі відповідні компоненти соціуму, обліку
діючих соціальних складових екології людини на здоров'я суспільства та індивідуума. У будь-якому випадку профілактичний
характер дій є пріоритетом у питаннях збереження здоров'я нації, забезпечення невпинного екологічного розвитку суспільства.

²ãîð Çàâãîðîäí³é, Êñåí³ÿ Çóá, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî
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ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

«ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІЇ,
ЯКИМИ ЖИЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАЇНИ» –
100-РІЧЧЯ АКТУ ЗЛУКИ
У листопадовому випуску газети ми писали, що антигетьманське повстання Директорії УНР разом зі збройним виступом західних українців під час революції в Австро-Угорщині створили умови для об’єднання Західної України з Наддніпрянщиною.
Цей процес завершився проголошенням Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.

ТОМОС

ПОДІЯ
ІСТОРИЧНОГО
ЗНАЧЕННЯ
Початок 2019 року ознаменувався для
України значною подією – 6 січня в соборі святого Георгія в Стамбулі Вселенський
Патріарх Варфоломій вручив томос про
надання автокефалії Православної церкви України її предстоятелю ПЦУ.
Ця подія не залишилася поза увагою
політиків і державних діячів, широкого
кола представників ЗМІ, священнослужителів, простих вірян. Проте мова зараз
йде не про те, хто яку оцінку дає цій події.
Історичні події подібного масштабу дуже
важко оцінювати з позицій сьогодення. Ця
оцінка не може бути однозначною. Потрібен певний час, не одне десятиліття, щоб
оцінити значущість цієї події для подальшого розвитку нашої держави та духовного об’єднання всіх людей.

Урочисте проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР
на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 р.

Ще в останні дні правління гетьмана Павла Скоропадського до нього прибула делегація уряду Західно-Української Народної Республіки з проханням про надання допомоги в боротьбі проти поляків. Зокрема, делегати запропонували надіслати до Галичини січових стрільців полковника Євгена Коновальця, на що Павло Скоропадський
погодився, бажаючи позбутися цієї самостійницької частини. Самі ж стрільці, зрозумівши маневр гетьмана й готуючись до повстання проти нього, відмовилися повертатись до Львова, пояснивши землякам, що доля України вирішуватиметься у Києві.
Проте ситуація стрімко змінювалася. Галичани прибули до місця перемовин у
Фастові в самий розпал антигетьманського повстання – наприкінці листопада 1918 р.
Зорієнтувавшись у ситуації, делегати вирішили продовжувати переговори вже з Директорією УНР. Сторони швидко дійшли порозуміння, підписавши 1 грудня 1919 р.
угоду про допомогу Українській Галицькій Армії озброєнням і попередній договір про
майбутнє об'єднання ЗУНР та УНР у єдину державу. 3 січня 1919 р. договір затвердив вищий законодавчий орган ЗУНР – Українська Національна Рада, що під тиском
польської армії тільки-но переїхала до нової столиці у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). На Сході того самого дня більшовики захопили Харків. Однак Директорія, покладаючись на переговори з більшовиками, оголосила війну Радянській Росії лише в
середині січня. Тим часом в Одесі висадився десант Антанти, що бажала відновлення
єдиної Росії. Спроби Директорії домовитися з Антантою викликали зраду кількох отаманів Армії УНР.
Таким чином, вже наприкінці січня 1919 р. Директорія опинилася в критичному
становищі. Саме за таких обставин 22 січня на Софійському майдані Києва за участі
делегації ЗУНР на чолі з Левом Бачинським і письменником Василем Стефаником лідери Директорії проголосили Універсал про об’єднання двох українських республік.
Наступного дня цей документ затвердив найвищий представницький орган УНР – Трудовий Конгрес України. Проте з огляду на більшовицький наступ Директорія готувалася покинути Київ, що й зробила 2 лютого.
Відповідно до Акту Злуки ЗУНР ставала Західноукраїнською областю УНР з правами територіальної автономії. Було введено спільну валюту й погоджено дії збройних
сил. Президента ЗУНР Євгена Петрушевича обрали до складу Директорії, делегатівгаличан – депутатами Трудового конгресу. Разом із тим Акт Злуки залишився скоріше
декларацією намірів, а єдина Україна – конфедерацією де-факто незалежних держав.
Надто вже різними були правові традиції та історичний досвід, що зумовлювали різні
шляхи розв’язання ключових проблем (наприклад, власності на землю) й розуміння
того, хто є головним зовнішнім ворогом: для галичан ним були поляки, для Директорії – більшовики.
Найбільшим спільним успіхом двох державних утворень після Акту Злуки стало взяття Києва наприкінці серпня 1919 р., що, однак, відбулося одночасно зі вступом до міста
денікінських військ. У листопаді відносини між УНР і ЗУНР різко погіршилися. Політичне керівництво Західноукраїнської області УНР розцінило як зраду таємний союз Симона Петлюри з поляками. Натомість командування Української Галицької Армії підписало
капітуляцію з Добровольчою армією Антона Денікіна. Врешті, після підписання в грудні
попередньої українсько-польської угоди, за якою Польщі віддавалися західноукраїнські
землі, уряд ЗУНР ухвалив рішення про одностороннє скасування Акту Злуки.
Уперше річницю злуки відсвяткували в січні 1939 р. в Закарпатті, що тоді переживало короткотривалий період державного будівництва. Вдруге подію відзначили
в 1990 р. утворенням «живого ланцюга» від Києва до Львова. Нині перший в історії
випадок об’єднання українських земель відзначається офіційно як День соборності
України.
Âàäèì ²ëü¿í, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

Томос – це успіх не тільки української держави, але й всього суспільства
в цілому. Значною мірою він обумовлює подальшу консолідацію людей, визначає шлях духовного розвитку. Українська православна церква увійшла до
сім’ї православних церков, як підкреслив митрополит Єпіфаній, отримуючи томос. Проте необхідно багато ще зробити
спільної роботи для укріплення церкви.
Шлях цей непростий, бо він залежить не
тільки від діяльності церкви, її священнослужителів, але й від кожної віруючої
людини, яка повинна відкинути минулі
протистояння, відчуження та ворожнечу. Недостатньо просто отримати незалежність для церкви, важливо зробити
її якісно іншою, євангельською, яка відповідає сучасним проблемам і готова до
сучасних викликів.
Сьогодні багато залежить від кожного вірянина, кожної конкретної людини. Є
речі, які залежать не тільки від діяльності
політиків, держави в цілому, але і від того,
який духовний шлях обере кожний із нас
у цей складний період, яку частку своєї
відповідальності він додасть до тієї великої справи, яку обрала українська держава в плані утвердження своєї автокефальної церкви. Чи буде на цьому складному
шляху нас супроводжувати любов, толерантність, доброзичливість, поважливе
ставлення вірян один до одного? Будемо
сподіватись, що ми зможемо надалі розвиватися духовно, використовуючи той
історичний шанс, який нам надано, щоб
нашим нащадкам було чим гордитися в
майбутньому.

Àëëà Àëåêñåºíêî,
ä-ð ô³ëîñ. íàóê, ïðîôåñîð êàôåäðè ô³ëîñîô³¿
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«НА КРИЛАХ ПІСНІ»: ІСТОРІЯ ОДНОГО
НЕЗВИЧАЙНОГО ТВОРУ
Михайло Коцюбинський був незадоволений цим твором.
У листі до Бориса Грінченка 14 травня 1895 року він писав: «По
слабості писалося нашвидку, то вже мало лишалось вільного
часу – отож наслідки такої гарячкової праці й помітні…».
Підзаголовок «На крилах пісні» –
«Картка із щоденника». І справді, це
може слугувати розгорнутим записом у щоденнику, коли літературний
герой слухає чумацькі пісні на чужині, малює в уяві картини почутого,
сумує за батьківщиною.
«Чи знайоме вам те гостре,
до фізичного болю гостре почуття
нудьги за рідною країною, яким обкипає серце від довгого пробування на чужині? Чи відомий вам такий
психічний стан, коли за один рідний згук, один образ рідний ладен
буваєш заплатити роками життя».
Заробітчани співають пісні.
Проте коли до них приєднався неМихайло Коцюбинський
знайомий, пісня замовкла.
«Спочатку було якось варівко: чужа людина, очевидячки, псувала трохи настрій. Дехто кинув увагу про дощ, дехто обізвався
жартом. Тихим сміхом… Але мелодія, опанувавши душею, загніздившись там, не хутко німіє… Вона виповняє груди, рветься
наверх і, прибравшись у поетичні шати слова, вільна, як пташка, шукає простору…Тим-то й мої співаки не надовго замовкли.
Хтось стиха завів пісню, до нього пристав ще один голос, а за
хвилину підхопила й решта… Співано чумацьку пісню…Не знаю,
чи то з усіма таке діється, чи то лише зі мною, спраглим усього
рідного, тепер далекого від мене, але згуки пісні, що торкалися
мого вуха, лягали перед очима фарбами, малювали мені з дивною яскравістю цілі образи. Я перелітав на крилах пісні в давно
минуле, я жив у минулому, я бачив, чув, з тріпотанням сердечним
відчував смуток, радість та всі перипетії тих почувань…».
Ось степ. Чумацька валка. Прокинулись ватажани. Тихо проказують молитву. Снідають. Рушають в дорогу. Веде їх отаман,
який багато побачив на своєму життєвому шляху.

А ось хворий чумак. Не доїде він до рідної домівки. Просить
він «… висипати високу могилу, щоб з тої могили видко було його
рідну Вкраїну… А на
могилі хай посадять
червону калину, хай
вона пригадує йому
його милую та далекую сторононьку…».
Співають заробітчани. Виринають
в уяві нові картини.
Ось на чумаків
напали грізні розбійники. Було їх багато.
Під умілим керівницРідна садиба Коцюбинського
твом отамана переу Вінниці, нині музей письменника
могли ватажани.
«А серед табору, оточений ватажанами, стоїть отаман та
напівжартом наказує чумакам зібрати побитих розбійників та
скласти на вози:
На нові вози кладіте,
Та й повезем у город Полтаву.
Та зробимо собі славу:
Що їх сорок, сорок і чотири
Нас десятьох не побили…».
Пісня замовкла.
«Але я був ще в степу, бачив червоне проміння пожежі, бачив
чумацький табор з чорними мажами, з кривавим бойовищем, з
чумаками, гордими перемогою своєю, і до вуха мого ніби долітав
рик волів, сполоханих нічною колотнечею…».
Мабуть, «На крилах пісні» – дещо незвичний твір, тому й викликав незадоволення у самого письменника. Проте незвичність
не означає, що він поганий. Ніби щоденниковий запис дозволяє
глянути на творчість Михайла Коцюбинського з іншого боку. А
йому вдалося відкрити ще одну особливість української народної
пісні, яка здатна пробуджувати історію нашого славного народу.
Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè

Îêñàíà Ñàìîëèñîâà

УКРАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

НИТИ ВОЛШЕБСТВА
Вы верите в чудеса на расстоянии? На тоненькой ниточке
надежды, счастья и веры. Волшебство случается. Оно просачивается через оконные рамы в день Рождества, следует тропинкой загадочной сказки. Оно и есть сказка. Самая заветная и
самая неосознанная. Подсознательная ниша жизни. Можно ли
управлять сверхъестественным? Или его вовсе не существует?

Вертеп. Такой уютный и теплый, умиротворенный и оберегающий. Одна нить, словно проводник между зрителем и актером.
Только совсем неживым. Он по-особенному возродится в душе
смотрящего, слушающего и верующего в прекрасное. Искусство. Судьбоносная встреча с ним ознаменует непревзойденный
поток душевного тепла. Бальзам для сердца. Именно таким в
моем представлении оживает вертеп. Кукла. Одинокое изделие
ручной работы с душой своего творца. Нить в его руках становится оружием массового поражения, направленного в сторо-

ну понимающих и чувственных взглядов. Взаимность. Контакт,
выстраиваемый с такой любовью и солнечной энергией доброты.
Даже морозное раннее утро способно растопить маленькие
фарфоровые сердца. Популярность или слава? Узнаваемость
или признанность? Что определяет массовое увлечение этим
видом искусства? Религия. Она призвана объединять. Христовы
мотивы ищут и находят отклики у миллионов людей. Иногда хочется окунуться с головой в мир, который гораздо выше, намного дальше и еще более не изведан. Одинокая предпраздничная
душа. Чего она жаждет? Жалости? Вовсе нет. Ей нужно стать понятой и найденной среди сотен таких же дремлющих сердец. Мы
засыпаем и просыпаемся разными. Мы рождаемся и умираем
прежними. Мы живем теперешними. Мы актеры собственных
рождественских историй. А театр вечен. Наши взгляды всегда будут соприкасаться в изысканном контакте судеб, эмоций
и кукольных ролей. Костюмы, наряды, манифесты, танцы, шествия, жизнь. Маленький двухэтажный домик собирает у себя
весь мир. Тонкая нить управляет умами и мыслями миллионов.
Кукла проживает жизнь каждого, смотрящего ей вслед…
«Вертеп-фест», 2019, Харьков. Только живые эмоции. Никакой наигранности и фальши. Рождественская история льется по
улицам города, отзывается в сердцах тысяч харьковчан. Сказка. Самая настоящая. Искренности ради. Сверхъестественным
управляет нить волшебства. Хотите его увидеть? Осязать? Вера.
Она возродит вас и вашу душу. Сердце же оттает только под покровом любви…

Ñîôèÿ Áîéêî,
ñòóäêîð (²V ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ХАРКОВІ
На базі ХНМУ пройшла презентація монографії д-ра іст. наук
професора Ігоря Робака та канд. іст. наук Вадима Ільїна «Харківська охорона здоров'я в післявоєнний радянський період (1945–
1991 рр.)», яка відбулася 23 січня у Центрі медичного краєзнавства ім. професора В.Д. Отамановського.

Монографія завершує собою трилогію «Історія охорони
здоров'я в Харкові в XVIII–ХХ століттях». У ній висвітлено особливості та якісні зміни, що характеризують розвиток охорони
здоров’я в Харкові впродовж 1945–1991 рр. Автори простежили
зв'язок процесів, які відбувалися в охороні здоров'я на союзному
та республіканському рівні з функціонуванням галузі у великому
промисловому місті. Видання завершило трилогію з історії охорони здоров'я в Харкові XVIII–XX ст., робота над якою тривала 18
років.

Презентація пройшла у дружньому колі зацікавлених осіб,
які студіювали чи брали участь у розбудові харківської охорони
здоров’я у зазначений період. Відвідали захід й почесні гості –
Володимир Яворський і Борис Рогожин, які були учасниками становлення тодішньої мережі охороноздоровчих закладів у місті та
області. Від них присутні почули, як саме розвивалася мережа та
як відобразилася криза 90-х років минулого століття.
Цікавими виявилися дані про успішно реалізовані харківські проекти, зокрема, єдину диспетчерську службу швидкої
допомоги, аналогів якої в країні не існувало в той час. Згадали й про плани, що не здійснилися у зв’язку з кризовими явищами в економіці. Володимир Яворський зазначив, що автори
монографії дуже професійно підішли до виконання дослідження, адже проведений ґрунтовний аналіз статистичних даних,
оприлюднено багато матеріалів з фондів лікарень, а особливо
цікавими виявилися усні історичні джерела, якими послуговувалися автори монографії. Робота отримала високу позитивну оцінку та викликала зацікавленість не тільки істориків, а й
лікарів.
У рамках презентації присутні змогли оглянути виставку літератури «Крокуючи сторінками медичного Харкова», де розміщені
видання, що ілюструють розглянутий у монографії період. Цікавими виявилися підбірки книжок, зокрема, присвячені діяльності
академіка Любові Малої, 100-річчя з дня народження якої ми відзначаємо в цьому році. Наприкінці зустрічі авторський колектив
обмінявся з присутніми традиційними подарунками – тематичною літературою з медичного краєзнавства.

Ãàííà Äåìî÷êî,
äèðåêòîð Öåíòðó ìåäè÷íîãî êðàºçíàâñòâà, äîöåíò

ФОТОКОНКУРС

«ХАРКІВ МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ»
26–27 грудня на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова за підтримки студентської ради
Харківського національного медичного університету відбувся
фотоконкурс «Харків Мікробіологічний».

Учасниками конкурсу стали студенти І, ІІ та ІІІ курсів медичних факультетів. Метою проведення фотоконкурсу було вивчення основ мікробіології через асоціації під час прогулянки містом.
У ході конкурсного змагання учасники продемонстрували свої
знання з мікробіології, креатив і фантазію.
Для зручності всі фотороботи також були презентовані online.
У рамках конкурсу можна було проголосувати за улюблену фотокартку не тільки в інтернеті, а й власне на кафедрі.

Переможцями online-голосування стали:
I місце – Юлія Деркач (І медичний факультет).
II місце – Катерина Козачок (ІV медичний факультет).
III місце – Із-Зіг Юніс (ІV медичний факультет).
Під час голосування на кафедрі перемогу одержали:
I місце – Ольга Нікітіна (ІІ медичний факультет).
II місце – Катерина Гринчук (ІІІ медичний факультет).
III місце – Поліна Гордієнко (І медичний факультет).
Вітаємо креативних переможців та активних учасників конкурсу!

Ñòóäåíòñüêà ðàäà ÕÍÌÓ
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Я МАЮ ПРАВО!

ЗАПОБІГТИ, ДОПОМОГТИ, ВРЯТУВАТИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПОРАДИ ВОДІЯМ І ПІШОХОДАМ
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ХУРТОВИНИ ТА СНІГОПАДУ
Прагнучи до створення такого світу, в якому люди будуть
вільні від страху та злиднів, статтею 14 Загальної декларації прав
людини міжнародне співтовариство погодилось, що кожен має
право шукати притулок від переслідувань в інших країнах і користуватись притулком.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.1 Закону України про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, біженцем визнається: особа, яка не є громадянином України
і внаслідок обґрунтованих побоювань може стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності,
громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом
цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок
таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного
проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок
зазначених побоювань.
З
метою
створення
належних умов для
захисту та інтеграції в українське суспільство
біженців та осіб,
які
потребують
додаткового або
тимчасового захисту,
забезпечення
рівних
можливостей
для їх участі в соціально-економічному та культурному житті держави чинне законодавство України закріплює в Конституції України в статті 36
право членів національних меншин, які є біженцями, на свободу
об'єднання у громадські організації.
Проведення державної реєстрації відбувається за механізмом, закріпленим у розділі IV Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон). Згідно зі ст. 14 зазначеного вище Закону необхідно, по-перше, подати документи для державної реєстрації у паперовій або електронній формі. У паперовій
формі документи подаються особисто заявником або поштовим
відправленням. Якщо документи подаються особисто, заявник
пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.
У разі подання документів представником додатково подається
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа,
що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному
державному реєстрі). Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник
якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про
дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до
якого були подані документи. За державну реєстрацію громадського об'єднання адміністративний збір не стягується.
Послуги з державної реєстрації надаються відповідними територіальними органами Мін’юсту згідно з чинним законодавством України. У Харківській області суб’єктом реєстрації є відділ
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та
громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області,
який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 26.
Тут функціонує «Гаряча лінія з питань реєстрації громадських
формувань». Номер телефону гарячої лінії (057) 752–49–75.

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

Хочемо надати кілька порад, як поводити себе при сильних
заметілях і снігопадах. Завжди повідомляйте рідним і близьким,
куди ви йдете або їдете. В автомобілі можна рухатися тільки по
великих дорогах і шосе. При виході з машини не відходьте від неї
за межі видимості.

Зупинившись на дорозі, подайте сигнал тривоги переривчастими гудками, підніміть капот чи повісьте яскраву тканину
на антену і чекайте на допомогу в автомобілі. При цьому можна
залишити мотор включеним, відкривши скло для забезпечення
вентиляції і запобігання отруєнню чадним газом.

Рекомендації пішоходам:
– пам'ятайте про те, що керованість автомобілем за складних погодних умов різко погіршується і може призвести до втрати контролю водія над машиною і, як результат, до наїзду на пішоходів;
– будьте уважними при переході проїжджої частини дороги;
– дотримуйтесь правил дорожнього руху;
– пам'ятайте, що ваша законна територія переходу вулиці –
пішохідні або підземні переходи.

Рекомендації водіям:
– по можливості утримайтеся від використання особистого
автомобіля під час сильних снігопадів та ожеледиці, користуйтеся для проїзду громадським транспортом;
– зосередьтеся на дорозі, намагайтеся не користуватися телефоном під час руху і не відволікайтеся на сторонні дії, не
пов'язані з керуванням машиною;
– будьте спокійні, проте не розслабляйтеся, уважно стежте за
транспортними засобами навколо вас, частіше дивіться в дзеркала; хтось із водіїв може втратити керування, що вимагатиме від
вас швидких і рішучих дій для запобігання дорожньо-транспортним пригодам.
Ìèêîëà Âîëîùóê, íà÷àëüíèê ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ÕÍÌÓ,
Ïåòðî Áîäí³ê, ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ êóðñ³â ÖÇ ì. Õàðêîâà
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СПОРТ

СВЯТО ЩЕДРОСТІ ТА ЛЮБОВІ
Представники студентського самоврядування ХНМУ у день Святого
Миколая відвідали Куп’янську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат для розумово відсталих
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Малеча чекала на це свято, адже
учні знають, що Миколай був покровителем усіх діток, а якщо напередодні чарівного свята загадати заповітне бажання, то Святий Миколай його
обов'язково виконає. Саме такими чарівниками й стали почесні гості з медичного вишу.
Для підшефних студенти підготували змістовну розважальну програму. Були проведені різноманітні конкурси та флешмоби, у яких діти змогли
проявити свої здібності: швидкість,
креативність, кмітливість, уважність
та командний дух. Ну і, звичайно, перемогу у свято Миколая Чудотворця
завжди здобуває добро: кожна дитина
отримала свій подарунок.
Це добре й очікуване дітворою свято вчить милосердю, щедрості та любові до оточуючих людей.

НОВОРІЧНІ СВЯТА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦІЄНТІВ
Представники студентського самоврядування
Харківського національного медичного університету привітали маленьких пацієнтів Харківської міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17 з прийдешніми новорічними святами.
Діти почули не тільки теплі слова привітання, а
й отримали приємні подарунки: фарби, олівці, альбоми для малювання, пластилін та багато іншого,
що дозволить їм розвивати свої таланти та з користю і задоволенням проводити дозвілля. У відповідь
на сюрпризи студенти від дітей почули вірші.
Все ж таки приємно усвідомлювати, що нове
покоління відривається від сучасних гаджетів та
бере до своїх маленьких рученят книжки. Загалом,
всі залишились задоволеними та щасливими. А що
може бути краще, ніж посмішка і вдячний погляд дітей? Адже це саме ті речі, що зігрівають тебе навіть
тоді, коли на вулиці люті морози.

ПРИКРАСИ ДЛЯ БЛАГОДІЙНОГО ЯРМАРКУ
Напередодні Нового року за ініціативою студентського самоврядування Харківського національного медичного університету був
проведений благодійний ярмарок,
який тривав протягом трьох днів.
На ярмарку чимало студентів,
викладачів, їх дітей та онуків представили свої авторські новорічні
прикраси. Вироби були виставлені
на аукціон, де бажаючі мали змогу
купити або обміняти прикрасу. Зібрані кошти спрямували для привітання з новорічними святами дітей харківських обласних лікарень
та підшефної Куп’янської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату для розумово відсталих дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Кожен малюк отримав власний подарунок та позитивні емоції, що надали їм відчуття
радості та прийдешніх новорічних свят.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ

СПАРТАКІАДА «ЗДОРОВ’Я»
21 січня урочисто відкрилась щорічна
спартакіада «Здоров’я» серед співробітників університету, що проводиться за ініціативою профкому первинної профспілкової організації співробітників ХНМУ та
за підтримки керівництва вишу.

Зі вступним словом до учасників від
ректорату звернувся проректор з навчально-виховної роботи професор Іван Летік.
Він наголосив на тому, що учасники перш
за все прагнуть не перемогти, а отримати
гарний настрій і позитивні емоції.
Завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я професор
Андрій Істомін запросив усіх охочих обрати
секцію для занять та запевнив, що колектив
кафедри підтримує проведення спартакіади й надалі буде проводити подібні заходи.

Представник профкому первинної
профспілкової організації співробітників
ХНМУ Тетяна Поліщук привітала учасників
з початком змагань та поінформувала про
діяльність профспілки з організації спортивного життя в університеті, побажала
всім учасникам проявити себе та здобути
бажану перемогу в обраному виді спорту.
У перший день змагань визначились
переможці з шахів серед більш ніж 60
учасників. Головний суддя змагань з шахів Наталя Стратій оголосила переможців:
серед жінок перше місце посіла професор
кафедри дитячих інфекційних хвороб Ольга Ольховська, друге – викладач кафедри
мовної підготовки іноземних громадян
Наталія Аль-Газо, третє – доцент кафедри
неврології № 2 Наталія Некрасова.
Серед чоловіків перше місце посів доцент кафедри дитячої хірургії та дитячої
анестезіології Станіслав Штикер, друге –
доцент кафедри дитячої хірургії та дитячої
анестезіології Борис Сігаєв, третє – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
Євген Ольховський.
Для більш комфортного проведення
змагань профспілка забезпечила учасників не тільки необхідним спортивним інвентарем, а й солодощами, кавою та гарячим чаєм.

Ñâ³òëàíà Ëàïêî,
ãîëîâíèé ñóääÿ ñïàðòàê³àäè «Çäîðîâ’ÿ»
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СВЯТКОВИЙ БАЛ-МАСКАРАД

КАЗКА, ЩО СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ
Зима... Час найкоротших днів і найдовших ночей, сірого неба і рідкісного
сонця. Можливо для того, щоб поліпшити настрій, скрасити своє життя, відчути
надію і щастя, й придумали Новий рік, а разом з ним і бал-маскарад.
Маскарад – це не просто
бал, а справжнє свято, гуляння
народу з театралізованими виставами, вуличними ходами,
іграми та забавами. Бал – це
завжди святкове та неймовірно гарне дійство, свято радощів та незабутніх емоцій. Ще в
Стародавній Греції, особливо в
її колоніях на Сицилії, такі масові свята користувалися загальним визнанням і любов'ю
глядачів. А ось у давні часи
люди одягали маску на бал, аби захистити себе, як вони думали, від негативного
впливу. Вони вірили, що цей аксесуар є посередником між позаземним та земним світом. Римські трагічні і комічні маски, подібні до мармурових, що зберігаються в Британському музеї, прийшли до нас з II ст. до н. е. В амфітеатрах того
часу маска збільшувала риси обличчя, давала можливість глядачам, які сидять
далеко від сцени, краще оцінити характер героїв. Однак з часом її почали використовувати на балу для того, щоб приховати власну персону, так би мовити, заінтригувати гостей маскараду.
Ось і в цей святковий день в актовій залі Харківського національного медичного університету відбувся новорічний бал-маскарад. Серед запрошених було
керівництво університету, співробітники й студенти нашого вишу, гості та друзі. На початку присутніх урочисто привітав ректор університету Володимир Лісовий, який наголосив на важливості проведення таких заходів, що створюють
атмосферу єдності, свята та гарного настрою, тим більше, що у виші навчається кілька тисяч іноземних студентів – справжня інтернаціональна родина, а наших випускників знають у різних країнах світу. Володимир Миколайович привітав усіх зі святами та побажав здоров’я, наснаги та успіхів у прийдешньому
новому році.
Узагалі це був незабутній день, неймовірний і водночас казково захоплюючий. На торжестві були красиві дівчата, одягнені у вишукані та яскраві сукні, та
стримані, елегантні хлопці – справжні леді та джентльмени. Вони танцювали у
бурхливому та ніжному ритмі танцю. Усе навкруги сяяло гарними святковими переливами новорічного настрою. Від цього неймовірного дійства аж перехоплювало дух. Навкруги було чудово, чарівно та незабутньо. Усі отримали безмежну
кількість гарного настрою у цей зимовий день. Дякуємо усім, хто взяв участь та
організував це новорічне свято гарного настрою та незабутніх емоцій.

Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА

ЮВІЛЕЙНА ДАТА КЛУБУ «ЩО? ДЕ? КОЛИ?»

Ювілейна гра «Що? Де? Коли?», присвячена 10-річчю існування Клубу, відбулася в Харківському національному медичному
університеті.
У турнірі взяли участь 6 команд, серед яких були і дебютанти –
команда ІІ медичного факультету (капітан – Микола Зайцев). Гра
відбувалася у два етапи, у кожному з яких було по 15 запитань.
У ході інтелектуального змагання учасники продемонстрували загальну ерудицію, миттєву концентрацію, вміння логічно мислити і працювати в команді. Пошуки відповідей на цікаві питання
дали можливість проявити і випробувати власний інтелект, увагу
та зосередженість у цілому.

Варто відзначити жагу до перемоги та цілеспрямованість команди стоматологічного факультету (капітан – Анна Гречуха) і команди ІІ медичного факультету (капітан – Денис Денисенко). За
результатами змагань перше місце посіла команда І медичного
факультету (капітан – Максим Юшкевич). Переможцем супербліцу став Владислав Чупрун. Найкращим гравцем кубку був визнаний Валерій Богабов.
Вітаємо переможців і чекаємо команди на наступному
турнірі!

Îëåêñ³é Òèòàðåíêî,
ïðåçèäåíò Êëóáó «Ùî? Äå? Êîëè?»
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У січні свій ювілей святкують: сторож cпортивно-оздоровчого табору «Медик» Роман Анатолійович Ананьєв, доцент
кафедри біологічної хімії Євген Дмитрович Андросов, завідувач кафедри офтальмології Павло Андрійович Бездітко,
ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Олег Андрійович Білик, кухар 3 розряду їдальні Ірина Вікторівна Буйнак, провідний бібліотекар відділу наукової обробки документів
і організації каталогів Валентина Євгенівна Волошина, асистент кафедри фізіології Аліна Валеріївна Гончарова, доцент кафедри педіатрії № 2 Сергій Олегович Губар, доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Олексій Дмитрович
Демиденко, лаборант кафедри внутрішніх та професійних хвороб Тетяна Геннадіївна Долгіна, інспектор Навчально-методичного відділу Любов Павлівна Левенко, слюсар-сантехнік учбово-лабораторного корпусу Дмитро Борисович Ліповецький, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Тетяна Миколаївна Макаренко, фахівець з організації навчального процесу навчально-методичного відділу Наталія Миколаївна Маслова, провідний інженер-програміст
ОЦ ННІ ЯО Сергій Семенович Осіченко, прибиральник службових приміщень гуртожитку № 2 Алла Володимирівна Періна, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків будівельної групи Микола Олександрович Проскурін,
ст. викладач кафедри гістології, цитології та ембріології Людмила Вікторівна Самосудова, молодша медична сестра відділення терапевтичної стоматології УСЦ Віта Вікторівна Таранська, лаборант кафедри гістології, цитології та ембріології Ольга Василівна Твердохлібова, доцент кафедри медичної біології Наталія Федорівна Тимчук, завідувач кафедри
української мови, основ психології та педагогіки Людмила Володимирівна Фоміна, лаборант кафедри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого проф. М.С. Бокаріуса Валентина Михайлівна Цозик.

Зимова казка Террі Редліна
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