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Вінницький національний медич-
ний університет ім. М.І.Пирогова 
впродовж вересня-листопада був 
представлений на трьох міжнарод-
них виставках. Зокрема, ВНМУ ім. 
М.І.Пирогова взяв участь у ІІІ Міжна-
родній професійній спеціалізованій 
виставці «Освіта в Україні. Освіта за 
кордоном» під гаслом «Навчайся в 
Україні!», що проходила 28-30 верес-
ня у Колонній залі Київської міської 
державної адміністрації. Університет 
відзначений Гран-прі у рейтинговій 
номінації «Лідер вищої освіти». У 
рамках заходу ВНМУ взяв участь у 
реалізації соціальних проектів «Гор-
дий вчитися в Україні» та «Згадай 
про ALMA MATER. Подякуй за осві-
ту», у яких висвітлювалась історія 
університету, досягнення і перемо-
ги, унікальні науково-практичні роз-
робки, відзначені відомі випускники 
ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

У міжнародному форумі «Інновати-
ка в сучасній освіті-2016», який від-
бувався 25-27 жовтня у Київському 
палаці дітей та юнацтва, університет 
нагороджений у номінації «Іннова-
ційні підходи до впровадження меді-
аосвітніх технологій для підвищення 
якості освітньої діяльності». Цей фо-
рум – один з найбільших представ-
ницьких заходів, які рекламують до-
сягнення національних і закордонних 
навчальних закладів, презентують 
актуальні проблеми сучасного роз-
витку освіти.

Університет також відзначений екс-
пертами Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії пе-
дагогічних наук України та удостоє-

ний Гран-прі у номінації «Модерні-
зація освітнього процесу у вищому 
навчальному закладі» та нагоро-
джений Почесним званням «Лідер 
вищої освіти України» у тридцятій 
міжнародній спеціалізованій вистав-
ці «Освіта та кар’єра – День студента 
2016», що проходила в Українському 
домі 17-19 листопада.

На думку начальника навчального 
відділу ВНМУ, професора Людмили 
Василівні Фоміної, яка опікується 
участю університету у виставках, 
презентація ВНМУ на таких заходах 
є дуже важливою.

– Біля нашого стенду завжди дуже 
багато відвідувачів, майбутніх сту-
дентів та їх батьків. Ми дуже прива-
бливий університет. Випускники, а 
тепер – учасники виставок, які при-
їхали з інших міст, – пишаються, що 
вони навчались саме у нашому виші, 
а багато майбутніх студентів-відвід-
увачів виставок наполягають, щоб 
учитись саме у нас. І хоча ми на усіх 
виставках попереджаємо, що у нас 
вчитись важко, це нікого не відлякує.

Окрім названих, за останній рік 
ВНМУ узяв участь у «Міжнародному 
медичному форумі», у форумі «Інно-
ватика у сучасній освіті», міжнарод-
ній виставці «Сучасні заклади освіти 
2016», у рамках якої була проведена 
третя міжнародна виставка закор-
донних навчальних закладів «World.
edu-2016».

– На виставці «Освіта в Україні. 
Освіта за кордоном» ми отримали і 
звання «Лідер з працевлаштування 
випускників». – Говорить Людмила 
Василівна. – Ми – університет, ви-

пускники якого найкраще доїжджа-
ють до місць розподілу, найбільший 
відсоток наших випускників, і у абсо-
лютних числах, і у процентному від-
ношенні, вступив до військово-ме-
дичної академії.

Звання «Лідера вищої освіти Укра-
їни», на думку Людмили Василівни, 
ВНМУ отримує за високі знання ви-
пускників, за методи, які впровадже-
ні у науковий процес, за матеріаль-
но-технічну розбудову вишу, адже, 
ми єдині, хто будуємось, незважаю-
чи на кризу.

Отримав університет у році, що ми-
нає, і золоту медаль за міжнародне 
співробітництво.

– Випускникам ВНМУ надають пе-
ревагу при їх працевлаштуванні на 
роботу. Їх називають лікарями, які 
вміють мислити. Наших випускників-
контрактників запрошують на роботу 
через міські та обласні Департамен-
ти охорони здоров’я різних облас-
тей, навіть тих, де є власні медичні 
університети, – говорить професор 
Фоміна. – ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 
як учасник виставок, внесений до 
офіційних каталогів та гідно презен-
тований серед вітчизняних та закор-
донних навчальних закладів освіти. 
Нас наполегливо запрошують брати 
участь у різноманітних виставках, 
і ми обираємо лише найкращі, най-
рейтинговіші з пропозицій.

Багато важить на виставці і якість 
виконання самих стендів, вагомий 
внесок у розробку дизайну яких зро-
била методист навчального відділу 
Інна Миколаївна Паюк.

«ММ»

Бажаємо, щоб усі негаразди залишились у минулому, і 
щоб на кожного з нас у році новому чекали процвітання, 
удача, здоров’я, родинне благополуччя та добробут!

Нехай небо над нами буде мирним, обрій – безхмарним, 
а радість приносить кожен прожитий день!

ВНМУ отримав Гран-прі 
у номінації «Лідер вищої освіти»

Вітаємо співробітників та студентів ВНМУ 
із новим, 2017-им, роком!
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Благодійним концертом 
19 грудня ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова доєднався до 
МАРАФОНУ “1/365”. Це – 
можливість для кожного з 
нас 1 день на рік приділи-
ти допомозі важкохворим 
дітям. Студенти ВНМУ до-
лучаються до проектів, які 
мають на меті привернути 
увагу до необхідності роз-
витку паліативної та хос-
пісної допомоги на Віннич-
чині, другий рік поспіль.

– Студенти-медики ма-
ють можливість не лише 
дізнатися про щось нове 
з даної проблеми на лек-
ції чи практичних занят-
тях з соціальної медици-
ни та організації охорони 
здоров’я, але й самостійно 
долучаються до надання 
паліативної допомоги як 
волонтери. Даним проек-
том ми прагнемо об’єднати 
зусилля небайдужих лю-
дей для допомоги дітям, 
тривалість життя яких 
обмежена невиліковною 
хворобою, – каже коорди-
натор проекту, к.мед.н, до-
цент кафедри соціальної 
медицини та організації 
охорони здоров’я Руслана 
Харковенко.

Проект “Разом дбаємо 
про важкохворих дітей”, 
що передбачає фандрей-
зингову кампанію для по-
треб паліативних пацієнтів 
Вінниччини, і у рамках яко-
го проводився марафон 
«1/365», зайняв у 2016 році 
перше місце у конкурсі Ві-
нницької обласної держав-
ної адміністрації.

Окрім марафону, проект 
включає ряд інформацій-

них заходів з залученням 
лікарів, депутатів обласної 
ради, влади, громадських 
організацій, департаменту 
охорони здоров’я. Кінце-
вою метою проекту є ство-
рення дитячого хоспісу на 
Вінниччині.

– Ідея провести саме 

концерт виникла у студен-
тів, – говорить Руслана 
Харковенко. – Для цього 
об’єдналися члени сту-
дентського наукового то-
вариства, студентського 
самоврядування та про-
фкому. Ректору, академіку 
Василю Максимовичу Мо-

розу, і усім проректорам, 
які підтримали захід ор-
ганізаційно та фінансово, 
особлива подяка, оскільки 
важливо бути прикладом 
чуйності і людяності для 
понад 12 тисяч студентів, 
кожен з яких у майбутньо-
му надаватиме допомогу 
паліативним пацієнтам як 
тут в Україні, так і за кор-
доном. Чому червоні куль-
ки? Тому що маки (символ 
паліативу) в грудні не квіт-
нуть. І до речі, кульки, на 
думку студентів – найулю-
бленіший подарунок дітям 
онкогематологічного відді-
лення Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні.

«ММ»

День на рік – важкохворим дітям

24 листопада в актовій залі мор-
фологічного корпусу ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова було проведено конкурс 
краси, ніжності та водночас муж-
ності «Міс та Містер ВНМУ 2016». 

Такий конкурс в університеті від-
бувся вперше: можливості участі у 
змаганні розширились, адже оби-
рали не лише найчарівнішу сту-
дентку медичного вишу, а й най-
більш харизматичного студента. 

Ідея проведення спільного конкур-
су зародилась серед постановників 
проекту ще минулого року. Головни-
ми організаторами заходу виступили 
Профком студентів ВНМУ в особі 
Богдани Плотиці та Студентське са-
моврядування, а саме Вікторія Дми-
тренко та Володимир Грицишен.

Оскільки цього року за бажання 
найгарніших, найталановитіших 
та найхаризматичніших змагалися 
вдвічі більше учасників, програму 
шоу було змінено. Замість стандарт-
ного конкурсу талантів, як хлопці, 
так і дівчата, підготували з нашими 
хореографами танцювальні номери, 
в яких хлопці розкрили свою артис-
тичну натуру, мужність та харизму, 
а дівчата – ніжність, хитрість, справ-
жню жіночність. Незмінними зали-
шилися виходи у класичному чорно-
му вбранні, у купальниках, у вечірніх 
одежах та інтелектуальний конкурс. 
Проте, вони були спільними: конкур-
сантів поділили на 8 пар, якими вони 
виходили протягом всього вечору. 

Переможцями цього експеримен-
тального конкурсу стали:

Міс ВНМУ 2016 – Тимощук Катери-
на-студентка 2 курсу медичного фа-
культету №1

Містер ВНМУ 2016 – Зеленський Ві-
талій-студент 4 курсу медичного фа-
культету №1

І Віце-міс ВНМУ 2016 – Тарасенко 
Катерина-студентка 5 курсу медич-
ного факультету №1

І Віце-містер ВНМУ 2016 – Гуменюк 
Роман-студент 3 курсу медичного 
факультету №1

ІІ Віце-міс ВНМУ 2016 – Клименко 
Анастасія-студентка 3 курсу медич-
ного факультету №1

 ІІ Віце-містер ВНМУ 2016 – Антон 
Гонько-студент 5 курсу стоматологіч-
ного факультету.

Також кожному з решти учасників 
було присвоєно перемогу у номінаціях 
«Міс та Містер глядацьких симпатій», 
«Міс та Містер інтернет», «Міс  та Містер 
спорт», «Міс та Містер креатив», «Міс та 
Містер інтелект», «Міс та Містер фото-
генічність». Усі конкурсанти без винятку 
отримали цінні призи від спонсорів про-
екту. Нагородження відбулось після на-
пруженого обговорення журі.

Богдана Плотиця, 
студентка ІІ курсу

ВНМУ обрав своїх Містера та Міс
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Проблема СНІДу і справді 
є надзвичайно важливою. 
Згідно з дослідженнями, 
станом на кінець 2009 року 
з початку епідемії ВІЛ зара-
зилися майже 60 мільйонів 
людей, близько 25 мільйо-
нів людей померли від за-
хворювань, пов›язаних із 
ВІЛ. Статистика на сьогод-
нішній день значно страш-

ніша. Якщо в 2005 році в 
Україна через сексуальні 
контакти інфікувалися 33 
відсотки людей, у яких була 
виявлена ВІЛ-інфекція, то в 
2012 році цей відсоток зріс 
до 51. Вперше більше поло-
вини нових випадків пере-
дачі ВІЛ-інфекції відбулося 
через незахищений секс. 
У 2015 році цей показник 

склав 60 відсотків. Біль-
шість випадків інфікування 
ВІЛ в Україні сьогодні реє-
струються у молодих лю-
дей віком від 15 до 30 років.

У зв’язку з цим у най-
ближчому часі Студентське 
наукове товариство ВНМУ 
планує провести лекції для 
учнів 10-11 класів Вінниці 
про методи контрацепції 
та її необхідність. А для 
молодших школярів пропо-

нується розробити лекції з 
анатомії статевої системи, 
адже важливо, аби діти 
спокійно ставилися до цієї 
теми, не боялися і не соро-
милися запитувати, дізна-
ватися і пізнавати.

У будь-якій війні інформа-
ція є найгостішим мечем. А 
у війні з невиліковною хво-
робою – єдиним. Тож давай-
те боротися та перемагати.

Тетяна Секрет

Вже 10 років поспіль актив студентського наукового 
товариства ВНМУ iм. М.I. Пирогова проводить акцію 
«СНІД – чума XXI століття». Так, цього року в її рамках 
відбулася лекція для учнів 7-9 класів школи-гімназії 
№17 м. Вінниці. Розповіді реальних людей, які зіштов-
хнулися, у тій чи іншій формі, з цією проблемою, ціка-
ві відео– та інформативні слайди зацікавили школя-
рів та донесли до них важливість теми. Живий інтерес 
вилився у велику кількість запитань, на які відповіли 
студенти-медики.

Те, що курити шкідливо, здається, 
знають усі. Тим не менше, 1 грудня 
актова зала ВНМУ ледь вмістила ба-
жаючих послухати про вплив тютюно-
паління на здоров’я людини. У рамках 
наукової конференції, організованої 
кафедрою філософії та суспільних 
наук, своїм поглядом на проблему по-
ділилися як вчені-теоретики, так і ліка-
рі-терапевти, гінекологи, андрологи, 
онкологи, отоларингологи.

На думку натхненника та організа-
тора конференції, кандидата еконо-
мічних наук та почесного професора 
ВНМУ, Станіслав Івановича Рудавки, 
у світі викурюється більше 90 млрд. 
цигарок на рік, кожна з якість містить 
близько 200 отруйних компонентів.

– Викурити підряд дів пачки сигарет 
означає отримати смертельну дозу ні-
котину, – сказав Станіслав Іванович. 
– Особливо шкідливим нікотин є для 
організму жінок. 42% жінок, які курять, 
є безплідними, у порівнянні із 4% без-
плідних некурящих жінок.

Негативно впливає тютюновий дим і 
на організм пасивних курців. Осідаю-
чи у приміщенні, сполуки тютюнового 
диму можуть викликати рак у його 
мешканців.

Тютюн забирає 6 млн. життів щороку, 
серед них – 1,2 млн. у Європі, де курить 
30% жителів. Україна, у якій помирає 
120-150 тисяч людей щороку через па-
ління, знаходиться у третьому десятку 
країн світу за цією сумною статистикою 
і на третьому місці – за поширеністю ку-
ріння серед дітей 13-15 років.

Фахівці вважають, що електронні си-
гарети та кальян не рятують, а, навпа-

ки, погіршують ситуацію, адже дим, 
що утворюється у них, також шкідли-
вий для здоров’я.

Проте, кошти, які вкладаються у роз-
виток тютюнопаління,перевищують 
обсяг фінансування науки в Україні, а 
родина, у якій палить хоча б один член, 
витрачає не менше 10 тис. грн на рік 
на придбання цигарок.

– Статистика свідчить, що підвищен-
ня ціни на цигарки, зменшує кількість 
курців. – Сказав Станіслав Іванович.

На тому, що кількість курців у суспіль-
стві повинна знижатись, наголосила і 
доцент кафедри внутрішньої медицини, 
кандидат медичних наук Марина Пе-
трівна Сізова. Адже саме куріння цига-
рок – один із основних факторів ризику 
серцево-судинних захворювань, зокре-
ма, інфаркту, особливо – серед молоді.

– Тютюн блокує обмін речовин і є 
стимулятором симпато-адреналової 
системи та наднирників, викликаючи 
залежність від нього. 4-5% гемоглобіну 
у заядлих курців знаходиться у сполу-
ченні з окисом вуглецю, а не з киснем, 
що стимулює серцево-судинні події, 
ризик настання яких у курців у 5 разів 
вищий, ніж у некурців. – Сказала Ма-
рина Петрівна. Паління із швидкістю 
одна пачка цигарок на 10 днів з часом 
закриває одну вінцеву артерію, однієї 
пачки на 7 днів – дві артерії. Куріння є 
причиною 80% усіх летальних випадків 
при ішемічній хворобі серця у віці 35-44 
років і 27% – у віці 45-64 роки. З 2006 
року ВОЗ перестала приймати на ро-
боту у свої інституції працівників, що 
палять. Єврокомісія також визнала до-
пустимою відмову у роботі курцям че-
рез їх знижену працездатність у зв’язку 
із перекурами.

Доцент кафедри онкології, доктор 
медичних наук Сергій Андрійович Ли-

сенко, нагадав слухачам, що в Україні 
продається багато неякісного тютюну, 
а у димі міститься до 5000 хімічних спо-
лук, 1,5 тисячі з яких є канцерогенними.

– У тих, хто палить, найбільш часто зу-
стрічається рак гортані та стравоходу. 
– сказав Сергій Андрійович. – Паління 
у 90-95% випадках є причиною раку 
легень та ранньої смерті. Збільшилась 
частота такої патології і у жінок. Ризик 
розвитку раку легень у курців у 13,3 
рази вищий ніж у тих, хто не палить.

Крім того, куріння веде до хвороб 
шлунково-кишкового тракту, зубів, 
язика, ясен, провокує рак слизової 
оболонки ротової порожнини, нижньої 
губи. Проростання пухлин може відбу-
ватись через щелепу. Тютюнопаління 
викликає і рак нирок та сечового міху-
ра, який має тропність до нікотину.

Через куріння передчасно померли 
один з королів Великобританії, аніма-
тор Уолт Дісней, співак Джо Коккер.

– Уейн Макларен, відомий як «Лю-
дина Мальборо» викурював 1,5 пачки 
цигарок на день і помер через 30 років 
стажу куріння, коли йому був 51 рік. У 
останні роки він дуже шкодував, що 
курить, – сказав Сергій Андрійович.

У курців вже за 20 років стажу палін-
ня повністю втрачається еластичність 
легенів, за 15 років паління у них на-
копичується до 4,5 кг сажі. Сергій Ан-
дрійович продемонстрував присутнім 
фото легенів жінки, яка 25 років пали-
ла. У її легенях після смерті знайшли 
2 кг сажі.

Статистика показує, що у ВНМУ па-
лить до 20 % студентів. І єдиною втіш-
ною новиною є для них те, що кинувши 
палити у 20 років, з часом вони вирів-
няються за станом здоров’я із тими, 
хто ніколи не брав цигарок до рук.

Вікторія Родінкова

Студенти розповіли 
школярам про небезпеку СНІДу

Куріння вкорочує віку
Конференція щодо шкідливості тютюну зібрала 
рекордну кількість слухачів
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6 грудня у актовій залі університету 
відбулась зустріч студентів та викла-
дачів із письменником, вінничанином 
Миколою Олександровичем Рябим. 
Захід, який, безперечно, сприятиме 
вихованню гармонійної особистості 
студентів, був організований бібліо-
текою ВНМУ з нагоди 50-річного юві-
лею творчої діяльності письменника.

Подільська земля викохала і ви-
колисала не одну талановиту осо-
бистість, доля якої нероздільно 
пов’язана з рідним краєм. Саме в 
уста і серце нашого земляка було 
вкладено великий талант. Микола 
Рябий – відомий сучасний письмен-
ник, людина великої душі і щирого 
серця. Перелік написаного ним за 50 
років роботи в літературі займає чи-
мало сторінок. Самих лише романів і 
повістей – три десятки.

Український письменник Михайло 
Слабошпицький писав: «Микола Ря-
бий – блискучий стиліст, тонкий зна-
вець мови, вміє вибудувати чіткий 
контур сюжету. Все це робить його 
книжки цікавими і потрібними для 
людей різного віку, особливо – моло-
ді, яка більше має знати про козаць-
ку минувшину, якомога більше взяти 

з тих часів для збагачення розуму й 
душі».

Своє знайомство з аудиторією Ми-
кола Рябий розпочав з виконання 
українських народних пісень своїм 
прекрасним і сильним голосом, по-
зитивна енергетика якого захопила 
та зачарувала слухачів.

У народі кажуть, що той, хто воло-
діє співочим даром, отримує щасли-
ву «дотацію» від Бога. Але Микола 
Олександрович має дві «дотації» від 
Творця: вміє неперевершено і співа-
ти, і писати.

Глядачі захоплено слухали розпо-
відь гостя про нашого земляка Да-
нила Кириловича Заболотного, про 
якого Микола Рябий написав книгу 
«Чутки про смерть перебільшено». 
Презентуючи її глядачам, Микола 
Олександрович наголосив, що наш 
університет було відкрито завдяки 
клопотанню Д. К. Заболотного, уро-
дженця села Чоботарки, у якому на-
родився і Микола Рябий.

Серед творів, у яких письменник 
порушує багато злободенних тем, 
можна з упевненістю назвати кра-
щі – «Берег», «Вікна», «Вогнища», 
«Великий літній трикутник», «Обла-

ва на озброєного вовка», «Земле-
духи», «Хто як Бог», «Ще не вмерла 
Україна», «Калина над прірвою», «Як 
з’їсти живу кицьку, аби не подряпала 
горло», «Чутки про смерть перебіль-
шено», «Аве віта», «Кому потрібна 
моя голова?», «Упала зірка Полин», 
«Малою кров›ю», «Хата без рушни-
ків», «Горіховий мільйонер» та цілий 
ряд інших.

Доповнила сприйняття творчості 
прозаїка, як багатогранної творчої 
людини, презентація творів «Вели-
кий світ серця Миколи Олександро-
вича Рябого», з якою виступили сту-
денти – члени гуртка «Літературна 
вежа» О. Подважук, В. Попова, І. Од-
норог, С. Багрій, І. Лепешко.

Ще однією гранню таланту пись-
менника є його перекладацька ді-
яльність. Увазі присутніх було за-
пропоновано переклад вірша Расула 
Гамзатова «Журавлі», який блискуче 
прочитав Валентин Тагеєв.

Поетичну сторінку творчості юві-
ляра представили ведучі Тагеєв Ва-
лентин та Осадчук Юлія, прочитавши 
вірш Миколи Рябого. 

Без вагань віддав би щире золото,
Що ним серпень сліпить мені вічі,
Задарма віддав би срібло, що ото
Наскладає в скрині мені січень.
Густо пахне серпень подорожником,
Буг тече зміліло і натомлено.
В сивих яблуках сідлаю собі коника,
Сам од себе утікаю … в спомини.
Приємним доповненням зустрічі 

стали пісні у виконанні Євгена Мар-
кіна, Ірини Катренко та Ірини Соко-
ловської, які внесли ліричні нотки в 
розповідь письменника.

Зустріч пройшла тепло і душевно, 
адже ми торкнулися цілющого сло-
весного джерела сучасної україн-
ської прози. Наші душі просвітліли 
і загорілись іскоркою вдячності та 
гордості за письменника рідного 
краю, який своєю творчістю довів, 
що тільки з любові до рідної землі, 
матері, людей народжується Слово.

На завершення вечора Микола 
Олександрович заспівав пісню «Ой, 
у лузі червона калина», написану ще 
за часів Богдана Хмельницького. Її, 
стоячи, підхопив увесь зал. 

Лілія Лізановська 

Двічі обдарований Богом
У ВНМУ відбулась зустріч із Миколою Рябим

Про необхідність зважати на потре-
би людей з обмеженими можливостя-
ми слухачам – студентам та виклада-
чам-медикам 22 листопада нагадав 
волонтер Корпусу Миру Ісаак Норітц, 
який вже 6 місяців перебуває в Укра-
їні. У рамках своєї роботи у Вінниці 
Ісаак співпрацює з ГО «Гармонія», 
яка опікується правами інвалідів у 
нашому місті. Віднедавна голову цієї 
організації, Раїсу Панасюк, Прем’єр 
Володимир Гройсман призначив упо-
вноваженою з питань прав людей з 
інвалідністю. І дійсно, на думку Ісаа-
ка, у Вінниці питання доступу до со-

ціального життя людей з обмеженими 
можливостями, так званої інклюзії, 
вирішується найкраще серед міст, у 
яких волонтер вже встиг побувати в 
Україні. Зокрема, люди з інвалідністю 
у Вінниці, на думку волонтера, почу-
ваються краще, ніж у Києві.

Втім, працювати є ще над чим. Зо-
крема, волонтер нагадує, що у лю-
дей з обмеженими властивостями 
потрібно питати, що їм потрібно, 
а потім – діяти, не забувати, що ці 
люди – такі ж, як ми і бути просто на 
краплинку добрішими.

«ММ»

Американський волонтер нагадав медикам про права інвалідів
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– Час пли не, і 90 ро ків про май ну ли 
ду же шви д ко. Але все, що зроб ле не, 
бу ло не да р ма. – Так свій по ва ж ний 
вік Ла ри са Пор фи рі ї в на про ко ме н-
ту ва ла з три бу ни Вче ної ра ди, по то-
му, як з юві ле єм її при ві та ли ре к тор 
ВНМУ, ака де мік НА МН Укра ї ни, про-
фе сор Ва силь Ма к си мо вич Мо роз, 
та чле ни по ва ж но го зі б ран ня уні вер-
си те ту.

Уся на у ко ва, клі ні ч на, пе да го гі ч на 
ді я ль ність до к то ра ме ди ч них на ук, 
про фе со ра Ре шо т кі ної Л.П. у ці ро ки 
бу ла не роз ри в но по в’я за на з пе ді а т-
рі єю, якій во на від да ла бі ль ше 65 ро-
ків жит тя.

На ро ди лась Ла ри са Пор фи рі ї в на 
22 ли с то па да 1926 ро ку в мі с ті Ні ко-
поль Дніп ро пе т ров сь кої об ла с ті у сі-
м’ї слу ж бо в ця – ін же не ра Пі в ден но- 
тру б но го за во ду. Там же на вча ла ся 
у се ре д ній шко лі до по ча т ку Ве ли кої 
Ві т чи з ня ної вій ни. У сер п ні 1941 ро ку 
сі м’я ра зом з за во дом ева ку ю ва ла ся 
у м. Пе р во у ральськ Све р д лов сь кої 
об ла с ті. У Пе р во у раль сь ку Ла ри са 
Пор фи рі ї в на про до в жу ва ла на вчан-
ня у се ре д ній шко лі, по єд ну ю чи йо-
го з ро бо тою на вій сь ко во му за во ді 
ра зом з ба ть ка ми. Пі с ля за кін чен ня 
шко ли з зо ло тою ме дал лю, у 1944 
ро ці, всту пи ла до Дніп ро пе т ров сь ко-
го ме ди ч но го ін сти ту ту. У 1948 ро ці 
пе ре ве ла ся до Че р ні ве ць ко го ме ди ч-
но го ін сти ту ту, який за кін чи ла з від-
зна кою у 1949 ро ці. Уже у сту де нт сь кі 
ро ки по ча ла ак ти в но за йма ти ся на-
у кою.

Про тя гом 1949-52рр. на вча лась у 
клі ні ч ній ор ди на ту рі за фа хом «пе-
ді а т рія» на ка фе д рі ди тя чих хво роб 
Че р ні ве ць ко го ме ді н с ти ту ту. Під час 
на вчан ня про до в жу ва ла за йма ти ся 
на у ко вою ді я ль ні с тю і за хи с ти ла ка-
н ди дат сь ку ди се р та цію з хро ні ч ної 
ди зе н те рії у ді тей. Пі с ля за кін чен-
ня клі ні ч ної ор ди на ту ри пра цю ва ла 

аси с те н том ка фе д ри ди тя чих хво роб 
Ста ні с лав сь ко го (ни ні – Іва но- Фра н-
ків сь ко го) ме ди ч но го ін сти ту ту, а з 
1962 ро ку – до це н том ці єї ж ка фе д-
ри. У 1966 ро ці бу ла при з на че на за-
ві ду ва чем ка фе д ри ди тя чих хво роб 
Іва но- Фра н ків сь ко го ме ді н с ти ту ту, 
яку очо лю ва ла до 1973 ро ку. У цей 
час на у ко вим на пря м ком ді я ль но-
с ті ка фе д ри бу ло ви вчен ня об мі ну 
жит тє во ва ж ли вих мі к ро е ле ме н тів у 
здо ро вих ді тей та при де яких за хво-
рю ван нях. Ре зуль та том про ве де них 
на у ко вих до с лі джень Ла ри сою Пор-
фи рі ї в ною Ре шо т кі ною, був за хист 
нею у 1967 ро ці до к тор сь кої ди се р та-

ції на те му: «Об мін за лі за, мі ді, ко ба-
ль ту, ци н ку при ускла д не них фо р мах 
гі по т ро фії». У 1969 ро ці їй при с во є но 
уче не зван ня про фе со ра.

З ве ре с ня 1973 ро ку про фе сор Ре-
шо т кі на Л.П. – за ві ду вач ка фе д ри 
про пе де в ти ки і фа ку ль тет сь кої пе ді-
а т рії, в по да ль шо му – ка фе д ри пе ді а-
т рії Він ни ць ко го на ці о на ль но го ме ди-
ч но го уні вер си те ту ім. М.І. Пи ро го ва, 
яку во на очо лю ва ла упро довж 20 ро-
ків. Ос но в ни ми на пря м ка ми на у ко вої 
ді я ль но с ті ка фе д ри бу ло ви вчен ня 
іму но ло гі ч них ас пе к тів, лі ку ван ня і 
ре а бі лі та ції ді тей з бро н хо ле ге не вою 
па то ло гі єю, лі ку ван ня і ви хо джу ван-
ня пе ред ча с но на ро дже них ді тей та 
ді тей з за три м кою вну т рі ш ньо у т ро б-
но го ро з ви т ку.

З 1993 ро ку Ла ри са Пор фи рі в на – 
про фе сор ка фе д ри пе ді а т рії, а з 2004 
ро ку по 2012 рік – про фе сор ка фе д ри 
сі мей ної ме ди ци ни ФПО, ци к лу „Пе-
ді а т рія” ВНМУ ім. М.І. Пи ро го ва.

 Під ке рі в ни ц т вом про фе со ра Ре-
шо т кі ної за хи ще но 2 до к тор сь кі (С.К. 
Тка че н ко, Р.П. Во ло ся н ко) та 12 ка н-
ди дат сь ких ди се р та цій. Ба га то рі ч ні 
на у ко ві і клі ні ч ні до с лі джен ня знай ш-
ли своє ві до бра жен ня у 135 на у ко вих 
пра цях і 2 мо но г ра фі ях, чи с лен них 

ме то ди ч них ре ко ме н да ці ях для пе ді-
а т рів, ін фо р ма цій них ли с тах, ра ці о-
на лі за тор сь ких про по зи ці ях.

По ряд з на у ко вою ді я ль ні с тю про-
фе сор Ла ри са Пор фи рі ї в на Ре шо т кі-
на про во ди ла за нят тя зі сту де н та ми, 
лі ка ря ми- ін те р на ми, слу ха ча ми пе-
ре да те с та цій них ци к лів на ка фе д рі 
сі мей ної ме ди ци ни, пе ре да ю чи їм 
свої знан ня, свій ба га то рі ч ний, ба га-
тю щий клі ні ч ний до с від. Ці ви ди ді я-
ль но с ті про фе со ра Ре шо т кі ної Л.П. 
по єд ну ва ли ся з ве ли кою, на пру же-
ною і ві д по ві да ль ною що ден ною лі-
ку ва ль но- про фі ла к ти ч ною, кон су ль-
та ти в ною ро бо тою – спо ча т ку у ІV-й 
мі сь кій, а з 1988 ро ку – у об ла с ній 
ди тя чій лі ка р ні м. Він ни ці.

На до в гій ни ві слу жін ня її ве ли ч но-
с ті «Пе ді а т рії» Ла ри са Пор фи рі ї в на 
зав жди бу ла на ви со ті як ви со ко к ва-
лі фі ко ва ний клі ні цист, та ла но ви тий 
пе ді атр і пе да гог. Їй бу ла при та ман на 
ши ро ка еру ди ція, гли би на клі ні ч но-
го ми с лен ня, про фе сі о на лізм, лю-
дя ність у ста в лен ні до хво рих ді ток 
і їх ба ть ків, ін те лі ге н т ність. Ле к ції 
Ла ри си Пор фи рі ї в ни ви рі з ня ли ся чі-
т кі с тю ви кла ден ня ма те рі а лу, но ви з-
ною ін фо р ма ції, ці ка ви ми клі ні ч ни ми 
при к ла да ми. У неї вчи ли ся не тіль ки 
пе да го гі ч ної і клі ні ч ної май с те р но с ті, 
а й до б ро ті, спра ве д ли во с ті, ві д по ві-
да ль но с ті. Ни ні в усіх ку то ч ках Укра-
ї ни пра цю ють чи с лен ні уч ні, ди се р-
та н ти про фе со ра Ре шо т кі ної Л.П., 
які ста ли про фе со ра ми, до це н та ми, 
за ві ду ва ча ми ка федр. Усі во ни ста ли 
ви со ко к ва лі фі ко ва ни ми фа хі в ця ми, 
від да ни ми пе ді а т рії. 

За ба га то рі ч ну са мо від да ну пра цю 
про фе сор Л.П. Ре шо т кі на удо сто є на 
ба га тьох дер жа в них на го род, 8 ра-
зів за но си ла ся на До ш ку По ша ни, їй 
при с во є но зван ня «Ві д мін ник охо ро-
ни здо ро в’я». 

Ша но в на Ла ри со Пор фи рі ї в но! Щи
ро ві та є мо Вас з юві ле єм! Ба жа є мо 
Вам до б ро го здо ро в’я, оп ти мі з му, га
р но го на строю що дня. Не хай ко жен 
ра нок зу стрі чає Вас яс к ра ви ми со ня
ч ни ми про мі н чи ка ми, по с мі ш ка ми рі
д них лю дей, до б ри ми но ви на ми. 

«ММ», за ма те рі а ла ми ка фе д ри 
пе ді а т рії №1 ВНМУ

Про фе со ру  
Ла ри сі Пор фи рі ї в ні  

Ре шо т кі ній – 90 
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Як розповідає ювіляр, медиків у 
нього в роду не було, батьки – прості 
робітники. 

– Але було мені років 10, і в бабусі 
був напад ниркової коліки. Приїхала 
«швидка», бабусю забрали в лікар-
ню, видалили камінчики. Ми ходили 
бабусю провідувати, і вона мені їх по-
казувала. Я тоді сказав: «Я виросту, 
стану лікарем і тебе вилікую» – ну, як 
усі діти. І так воно і пішло, – згадує 
Анатолій Миколайович.  

Закінчивши 8-річну школу у Звени-
городці, він вступив до Уманського 
медучилища на фельдшерський фа-
культет. Після закінчення повернувся 
до рідного міста.

– На той час у Звенигородці був 
міжрайонний онкологічний диспан-
сер, де обслуговувалося населення 
п’яти районів. І я з 1 квітня 1985 року 
вийшов на роботу в якості маніпу-
ляційної медсестри. Робив ін’єкції, 
хіміотерапії, ставив системи, за-
ймався забором крові. В диспансері 
було три операційних дня: у вівторок 
робилися операції з абдомінальної 
онкології, у середу – гінекологічні, у 
четвер головний лікар району, хірург-
онколог Володимир Кирилович опе-
рував рак легень та середостіння. На 
той час у країні працювала програма 
загальної диспансеризації, і онкопа-
тологію виявляли на І-ІІ стадіях, тому 
оперативних втручань робилося ба-
гато і вони були ефективними, – роз-
повідає ювіляр.

У травні 1986 року його призвали 
до лав збройних сил та направили 
служити у Червонопрапорний Се-
редньоазіатський прикордонний 
округ.

– Спочатку я служив у Таджикис-
тані, у селищі Московському. Там 
був прикордонний загін, і на його 
території розташовувався навчаль-
ний центр, в якому за чотири місяці 
з мене зробили справжнього воїна. А 
оскільки я мав диплом фельдшера, 
то після закінчення навчання мене 
направили до медичної служби Тер-
мезького прикордонного загону в 
Узбекистані. У нас були підрозділи, 
що знаходилися на території Афга-
ністану, – їх називали мотоманевро-
вими групами. І я був розподілений 
у одну з них, – розповідає Анатолій 
Миколайович.

Але за місцем призначення він не 
потрапив. У Термез прилетіла сфор-
мована у Забайкальському прикор-
донному окрузі десантно-штурмова 
маневрова група, і коли підрозділ 

вже готувався до виконання бойово-
го завдання на території Афганіста-
ну, раптово захворів його санінструк-
тор. 

– Терміново потрібен був фахівець. 
А тут я – свіженький, вже адаптова-
ний до місцевого клімату, – згадує 
Анатолій Миколайович.

Так він потрапив на територію Аф-
ганістану, де за 21 місяць служби 
взяв участь у 92 бойових операціях. 
Перша з них відбулася 11 жовтня 
1986 року:

– У нас були поранені, і двоє з них 
– важкі. На санітарному вертольоті 
я відправляв їх ще живими, але ро-
зумів, що їхні поранення несумісні із 
життям… У Радянський Союз вони 
прилетіли вже мертвими… А так по-
ранених було 11, в основному легкі, 
осколкові… 

Згадує Анатолій Миколайович і бій, 
за який отримав державну нагороду:

– В Афганістан ми вилітали неве-
ликими групами, максимум 18-20 
чоловік. І ось вертоліт, з якого ми 
мали десантуватись, збили, коли він 
заходив на майданчик для десанту-
вання. Коли ми мали приземлитися, 
було пряме попадання з РПГ, прямо у 
кабіну пілотів. Ми впали, як консерв-
на бляшанка. Все промайнуло, як 
одна мить… Штурман загинув, піло-
ти отримали важкі поранення. Зі всі-
єї групи не були поранені лише я та 
командир. Я взагалі не розумію, як у 
мене ніхто не вцілив. Відверто кажу-
чи, про свою безпеку я взагалі забув, 
бо потрібно було витягувати людей. 
Борт згорів ущент, почали вибухати 
боєприпаси. Зрозуміло, що нас од-
разу атакували. Після бою ми нара-
хували більше 120 їхніх трупів. А нас 
було 18… Хлопці стріляли, мов у тирі, 
поранені вели бій… Командира на-
городили орденом Червоного бойо-
вого прапора, нагородили і багатьох 
хлопців, особливо тих, що були важ-
ко поранені, – вони отримали ордени 
Червоної зірки. А я за цей бій отри-
мав медаль «За бойові заслуги».

Нагороду Анатолію Миколайовичу 
вручали 17 жовтня 1987 року. На той 
момент йому було 20 років. І зустрів 
він їх також в умовах бойових дій:

– Ми були на блокуванні кишла-
ку, мене хлопці привітали, а рівно о 
20.00 за московським часом я зро-
бив постріл у небо, і мій капітан ска-
зав: «Ось і улетіли твої 20 років…»

У травні 1988 року Анатолій Мико-
лайович був демобілізований. У рід-
не місто він приїхав о 2 годині ночі, 

якраз на День прикордонника.
Мама не знала, де я служив. Прихо-

вувати було легко, бо моєю адресою 
була не польова пошта, а радянська: 
Узбекистан, м. Термез, військова 
частина така-то… Я писав, що служу 
на кордоні, обслуговую застави… Ви-
гадував, як тільки міг. Дуже виручало 
те, що коли ми поверталися на базу, 
я водив хлопців до стоматолога. В 
нашій частині стоматолога не було, і 
на мене як на сержанта виписували 
звільнення, і ми йшли через дорогу 
до армійського шпиталю. А навпроти 
шпиталю був переговорний пункт. І я 
заводив хлопців, садив у чергу, а сам 
бігом на переговорний пункт, дзво-
нив мамі, дзвонив своїй майбутній 
дружині. Ось такий трохи брехунець 
був. Але коли я повернувся додому, 
мама побачила нагороди і все зрозу-
міла. Плакала, але дуже раділа.

Влітку того ж року Анатолій Ми-
колайович одружився. Наступного 
після весілля дня разом із дружиною 
Ларисою вони поїхали подавати до-
кументи до Вінницького медичного 
інституту. Профілюючим предметом 
тут була хімія, яку Анатолій Микола-
йович знав гірше, ніж фізику. Тож до-
велося за місяць «проковтнути» під-
ручник Хомченка.

– Коли нас проводжали, тесть ка-
зав: «Ти ж тільки демобілізувався, 
демобілізованим зелене світло, бу-
дуть ставити «два» – проси «три». 
Як це «будуть ставити «два» – про-
си «три»? Та я серйозно готувався, 
отримав «4», хоча як пільговику до-
статньо було «3». Йшов поза конкур-
сом – за умови позитивної здачі іспи-
тів. Твір склав на «3» – після служби 
в армії було складнувато. Біологію 
добре знав, все-таки багаж знань 
після медучилища залишився, а в 
медучилищі я добре вчився, – розпо-
відає Анатолій Миколайович.

Тож до інституту він поступив. А ось 
дружина – тільки на наступний рік.

– Нам керівництво пішло назустріч. 
Мені як «афганцю» виділили кімна-
ту на двох у гуртожитку №4. Я при-
віз дружину, вона влаштувалась на 
півставки лаборантом на кафедру 
загальної гігієни. І там в гуртожитку 
ми прожили три роки. Це були перші 
в нашій родині 12 кв.м. А у 1991 році, 
коли я був на ІV курсі, а дружина на 
ІIІ, у нас народився син Дмитро, – 
згадує ювіляр.

У 1994 році Анатолій Миколайович 
закінчив навчання і залишився в уні-
верситеті старшим лаборантом ка-

Анатолій Перебитюк: «Мама не знала,
  що я служив в Афганістані»
22 листопада відзначив 50-ліття доцент кафедри патанатомії, 
судової медицини та права Анатолій Миколайович Перебитюк
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федри судової медицини, на якій 
і працює по сьогоднішній день. 
Дружина закінчила ВНЗ наступ-
ного року, пройшла інтернатуру 
з терапії. І з листопада 1997 року 
пішла на роботу старшим лабо-
рантом кафедри факультетської 
терапії. Там вона працює і досі. А 
нещодавно захистила кандидат-
ську дисертацію.

– Син у медицину не пішов. З ди-
тинства він цікавився машинками, 
закінчив факультет механізації 
сільського господарства аграр-
ного університету і працює за фа-
хом, головним механіком на СТО, 
– розповідає Анатолій Миколайо-
вич. – А дочка Ірина, яка народи-
лась у 2000 році, – майбутня ви-
пускниця гімназії №1. У неї дуже 
добре із мовою, і вона у нас мате-
матик. З дитинства все рахувала. 
Бувало, проходимо і читаємо афі-
шу на кінотеатрі: «Сеанс о 19.00». 
І дочка подивиться на годинник чи 
спитає, яка година, і каже: «О, че-
рез чотири години почнеться».

Згадуючи свої студентські роки, 
Анатолій Миколайович каже, що 
не може визначити, які предмети 
були найулюбленіші:

– Більше до вподоби був хірур-
гічний профіль, але мені взагалі 
подобалося навчатися, подоба-
лась медицина. Я не можу сказа-
ти, що був супер-відмінником, але 
вчився непогано, вчився для себе 
і мріяв стати хорошим лікарем-
урологом. Але так сталося, що 
став судовим медичним експер-
том, і мені це подобається також. 
Хоча люди часто дивуються, що 
може тут подобатися. Звичайно, 
є і неприємні моменти. Але є й ін-
ший бік: потрібно знайти причину 
смерті і дати слідчому в руки ті ни-
точки, які дозволять йому успішно 
провести слідство і виявити ви-
нних. Мені подобається пошуко-
вий, експертний бік. Дійсно, треба 
багато знати медичних наук і аб-
солютно в усьому орієнтуватись: і 
в травматології, і в нейрохірургії, і 
різноманітних патологіях органів і 

систем. Знання потрібні великі і 
фундаментальні. Потрібно гарно 
знати і патологічну анатомію, і 
патологічну фізіологію, щоб зро-
зуміти, як відбувається смерть 
людини. І я цьому вчу студентів.

А студенти, каже Анатолій Ми-
колайович, останнім часом дуже 
зацікавилися предметом:

– Раніше поодинокі студенти-
гуртківці проявляли інтерес. Я 
працюю з 1994 року, і за цей час 
пам’ятаю хіба що декілька мо-
ментів, коли з’являвся студент 
чи студентка, які дуже цікави-
лися предметом. А останній рік 
ми з колегами звернули увагу 
на підвищену цікавість молоді. 
У нас засідання гуртка було 13 
жовтня. 14 – День захисника ві-
тчизни, у цьому році він припав 

на п`ятницю. Три дні вихідних, осо-
бливо для студентів іногородніх – 
це можливість поїхати до батьків, 
речі привезти. І тут на засідання 
гуртка прийшли 40 студентів. А, 
зазвичай, приходять 10-15. На-
ступного разу засідання гуртка 
припало на День студента. Зда-
валося б, святкуйте. Прийшло 35 
людей.

На запитання, із чим може бути 
пов`язана така активність, Анато-
лій Миколайович відповів, що сту-
дентам цікаво виконувати дослід-
ницьку роботу, готувати доповіді.

– Ми вже приходимо до того, що, 
готуючись до студентських кон-
ференцій, починаємо відбирати 
кращі роботи. Можливо, це і наша 
заслуга як викладачів, можливо, 
сприяло покращення матеріаль-
но-технічної бази.

Звичайно, після напруженої ро-
боти хочеться гарно відпочити. За 
словами Анатолія Миколайовича, 
найкращий відпочинок – це зміна 
діяльності:

– Як і всі чоловіки, люблю ри-
балити, люблю природу, гриби 
позбирати, ягоди. Полювання не 
люблю: у житті настрілявся, біль-
ше не хочу. Люблю готувати, осо-
бливо на природі: шашлики, стей-
ки, все, що можна приготувати 
на грилі. Коронна страва – плов, 
хлопці в Узбекистані навчили го-
тувати. Люблю читати – все, що 
попадеться, більше – детективи. 
Але ми ж лінуємося, все більше 
телевізор дивимося. Люблю на-
уково-популярні передачі, дуже 
до вподоби передачі про космос, 
про астронавтів, про мандрівки та 
природу. Відволікає від усього.

А ось серіали про медиків, на 
кшталт «Доктора Хауса» Анатолій 
Миколайович майже не дивиться:

– Епізодично на окремі серії на-
трапляв, але великого інтересу 
вони не викликали.

Із ювіляром спілкувалась 
Катерина Баркалова

Як підкорити 
WEB of Science

Новизна, актуальність, логічність 
викладення наукової статті, методи, 
за допомогою яких зроблено дослі-
дження, якість статистичної обробки 
даних, біоетика, мова написання та 
цитована література. Це – основні 
критерії, за якими оцінюється стаття, 
яка претендує на друк у журналах, 
що входять до реферативної бази 
даних WEB of Science. Ця американ-
ська наукометрична база – одна з 
тих, публікації у якій вимагаються від 
українських вчених, які претендують 
на наукові ступені та посади.

– Автори, що використовують недо-
брочесні практики, тобто, фальсифі-
кацію даних, плагіат, надмірну кіль-
кість самоцитувань, виключаються з 
числа тих, хто може публікуватись у 
визнаних наукових журналах, – так 
Ірина Тихонова, к.б.н., спеціаліст з на-
вчання «інтелектуальна власність та 
наукові дослідження», означила дії, 
недопустимі для науковців, виступа-
ючи 7 грудня у актовій залі ВНМУ.

До бази WEB of Science, яка нале-
жить корпорації Thomas Reuters, вхо-
дить 8700 журналів природничого та 
технічного циклів. Серед них – і 15 
українських журналів, ще 35 обра-
ні для участі у ресурсі у тестовому 
режимі. – Якщо якість статей у цих 
журналах відповідатиме критеріям 
наукометричної бази, їх включать до 
WEB of Science на постійній основі, – 
сказала Ірина Тихонкова.

Ознайомитись із їх переліком та 
принципами роботи платформи мож-
на російською – інтерфейс сайту під-
тримує і цю мову.

Наразі у базі даних WEB of Science 
– більше 500 публікацій науковців 
ВНМУ. Найбільш цитованою з них у 
цій системі є робота, автором якої є 
д.мед.н., проф. Лариса Мороз, на яку 
інші вчені посилались 50 разів.

Серед найбільш цитованих в Україні 
– журнали з фізики, хімії та клінічної 
медицини.

Розпочати свою роботу із WEB of 
Science кожен науковець може, заре-
єструвавшись у ній, тобто, створивши 
свій профіль. Це можна зробити за 
посиланням: http://www.researcherid.
com

«ММ»
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Новини науки
ВЖи ВАН НЯ ВІ А Г Ри МО ЖЕ ПРи З ВЕ С Ти 

ДО ВТРА Ти СЛУ ХУ
Аме ри кан сь ке Управ лін ня з про ду к тів та лі ків (FDA) 

ви рі ши ло пи са ти на ети ке т ках Ві а г ри, Сі а лі са та Ле-
ві т ри по пе ре джен ня про те, що їх нє вжи ван ня мо же 
спри чи ни ти ра п то ву втра ту слу ху.

Да не рі шен ня бу ло при йн я то FDA на пі д с та ві ро з с лі-
ду ван ня, яке бу ло про ве де не пі с ля то го, як у Journal of 
Laryntology and Otology з’яв и ла ся стат тя з опи сом ви па-
д ко вої ра п то вої втра ти слу ху в чо ло ві ка, який прий мав 
Ві а г ру.

Фа хі в ці FDA про ве ли ро з с лі ду ван ня і знай ш ли 29 ана-
ло гі ч них ви па д ків, у яких при йом пре па ра тів від ере к ти-
ль ної ди с фу н к ції спра в ді спри чи нив втра ту слу ху.

 – З 1996 ро ку, ко ли бу ло схва ле не за сто су ван ня пер-
шо го пре па ра ту для лі ку ван ня ім по те н ції, Ві а г ри, бу ло 
отри ма но 29 по ві до м лень про ро з ви ток по бі ч них ефе-
к тів, – по ві до мив фа хі вець з FDA Ро берт Бу ше (Robert 
Boucher). За йо го да ни ми, у бі ль шо с ті ви па д ків втра та 
слу ху бу ла од но бі ч ною та іно ді су про во джу ва ла ся дзе нь-
ко том у ву хах і за па мо ро чен ням. У тре ти ни па ці є н тів слух 
зго дом ві д но ви в ся.

Не зва жа ю чи на те, що фа хі в ці так і не вста но ви ли при-
чи ну вза є мо з в’я з ку при йо му пре па ра тів і втра тою слу ху, 
а кі ль кість опи са них ви па д ків не ве ли ка, FDA при йн я ло 
рі шен ня до да ти ра п то ву втра ту слу ху до мо ж ли вих по бі-
ч них ефе к тів лі ку ван ня ім по те н ції.

Дже ре ло: Ук р Ме діа

НА ЛІ ВІЙ СТО РО НІ ЛІ Ж КА СОН  
ЗДО РО ВІ ШиЙ

Бри тан сь кі вче ні вста но ви ли, що са мо по чут тя лю-
ди ни з ра н ку за ле жить від то го, на якій по ло ви ні лі ж-
ка во на про ве ла ніч.

Лю ди, які сплять на лі вій сто ро ні, від по чи ва ють кра ще, 
їх сон гли б ший і во ни рі д ше стра ж да ють від без сон ня, 
то му до б ре ви си па ють ся. Во ни ві д чу ва ють се бе з ра н ку 
ба дьо ри ми і по в ними сил. А ось ті, хто спить на пра вій 
сто ро ні лі ж ка, ча с ті ше ма ють про бле ми зі сном.

Згі д но з до с лі джен ня ми, лю ди, які сплять на лі вій ча с-
ти ні лі ж ка, на 4% ча с ті ше за ін ших про ки да ють ся вра н ці 
ба дьо ри ми і в до б ро му гу мо рі, а та кож на 9,5% ча с ті ше з 
оп ти мі з мом сприй ма ють най скла д ні ші жит тє ві си ту а ції.

ЛЮ Ди, ЯКІ БО ЯТь СЯ ВТРА Ти Ти  
РО БО ТУ, Ри Зи КУ ЮТь ЗА ХВО РІ Ти  

НА ДІ А БЕТ
Про це го во рять ре зуль та ти до с лі джен ня вче них з 

Уні вер си те ту Брі с то ля і Уні вер си тет сь ко го ко ле джу 

Ло н до на.
Фа хі в ці ви вчи ли да ні 19 до с лі джень, в яких взя ли участь 

по над 140 000 аме ри ка н ців, ав с т ра лій ців і єв ро пей ців. 
Під час ре єст ра ції для уча с ті у до с лі джен нях ні хто з них 
не хво рів на ді а бет.

Вче ні ді з на ли ся, що від 6 до 40% до б ро во ль ців по бо ю-
ва ли ся втра ти ти ро бо ту. За де сять ро ків спо сте ре жень 
до с лі д ни ки за фі к су ва ли ви па д ки за хво рю ван ня уча с ни-
ків ді а бе том.

Ви яви ло ся, що на 19% ча с ті ше ді а г но с ту ва ли ді а бет у 
тих, хто ро з по вів про свій страх за ли ши ти ся без ро бо ти. 
Вче ні від зна чи ли, що по бо ю ван ня втра ти ти ро бо че мі с це 
без по се ре д ньо не по в’я за ні з хво ро бою. Воно мо же бу ти 
ли ше фа к то ром, який сприяє розвитку хвороби.

ПРЕ ПА РА Ти ВІД ГІ ПЕ Р ТО НІЇ 
ПІ Д Ви ЩУ ЮТь Ри ЗиК Ви Ни К НЕН НЯ 

ДЕ ПРЕ СІЇ

Вче ні з Уні вер си те ту Гла з го (Шо т ла н дія) про ана лі-
зу ва ли да ні 525 046 лю дей у ві ці від 40 до 80 ро ків, 
які вжи ва ли лі ки від гі пе р то нії, по ві до м ляє аге нт с т-
во «Азе р тадж».

144066 до б ро во ль ців вжи ва ли по ши ре ні лі ки від гі пе р-
то нії — ан та го ні с ти ре це п то рів ан гі о те н зи ну, бе та- бло ка-
то ри, бло ка то ри ка ль ці є вих ка на лів або ті а зи д ні ді у ре ти-
ки. До ко н т ро ль ної гру пи увій ш ли 111 936 лю дей, що не 
ви ко ри с то ву ва ли ці за со би.

До с лі д ни ки сте жи ли за па ці є н та ми про тя гом 5 ро ків. 
Фа хі в ці фі к су ва ли ви па д ки го с пі та лі за ції че рез ро з ла ди 
на строю, на при клад, де пре сію або бі по ля р ний ро з лад. 
Пі с ля бі ль ше 90 днів при йо му ан ти гі пе р те н зи в них пре-
па ра тів бу ло за ре є с т ро ва но 299 та ких го с пі та лі за цій, в 
ос но в но му че рез клі ні ч ну де пре сію. В се ре д ньо му уча-
с ни ки до с лі джен ня по т ра п ля ли до лі ка р ні з ці єї при чи ни 
че рез 2,3 ро ку лі ку ван ня.

ВІ Д МО ВА ВІД М’Я СА ПРи З ВО ДиТь 
ДО ЗМЕ Н ШЕН НЯ ОБ’Є МУ МО З КУ

Аме ри кан сь кі фа хі в ці на пі д с та ві ре зуль та тів до с лі-
джень, які три ва ли кі ль ка ро ків, вста но ви ли, що у лю-
дей, які ві д мо в ля ють ся від вжи ван ня м’я са та ри би, з 
ча сом зме н шу єть ся об’єм мо з ку, по ві до м ляє IsraInfo.

У до с лі джен ні бра ли участь па ці є н ти ві ком від 16 до 86 
ро ків. Всім до б ро во ль цям про во ди ли МТР-до с лі джен ня. 
Ска ну ван ня по ка за ло, що ма са го ло в но го мо з ку в лю-
дей, які не їдять про ду к ти тва рин но го по хо джен ня, ме н-
ша, ніж у лю би те лів м’я са.

Та ким чи ном, при ві д мо ві від мо ло ч них про ду к тів, м’я-
са і ри би спо сте рі га єть ся зме н шен ня мо з ко вої ре чо ви ни 
і по ру шен ня ро бо ти центра ль ної не р во вої си с те ми. А це, 
в свою чер гу, при з во дить до де фі ци ту ві та мі ну В12, що мо-
же ста ти при чи ною не до крі в’я.

Дже ре ло:vidomosti-ua.com


