хроніка подій

Ключ до здоров’я всіх та кожного:
сучасні виміри та перспективи
Кафедра загальної практики (сімейної медицини)
НМУ імені О.О. Богомольця: віхи становлення та розвитку
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Сімейна медицина, тобто лікувально-профілактичні спроможності й ідеали лікаря, звернені
до пацієнта, до його скарг та потреб, але в колі його сім’ї, в людській та соціальній близькості –
фактично вимогливе знамення часу. Адже йде друге десятиріччя XXI століття: терапевтичні та
хірургічні технології, на фоні безлічі хвороб, невпинно ускладнюються та вдосконалюються,
причому паралельно із мегазбільшенням арсеналу ліків зі своїми, часто небезпечними й
чутливими характеристиками. Тож у разі клінічної необхідності конкретного пацієнта парадигму
дій має викреслити сімейний лікар, якщо хочете − вправний клінічний лоцман у новітньому
океані нового сторіччя. Власне, прототип такого фаху та обов’язків постає в професійному
та етичному формулярі дільничного терапевта. Та втім це лише початкова сторінка в еволюції
сімейної медицини.
Тож лікар загальної практики в титлах сімейної медицини має неодмінно
бути високоосвіченим спеціалістом,
насамперед в діапазоні сучасних науково-медичних орієнтирів. Йдеться про
передовий ешелон національної системи
охорони здоров’я, із новітнім його формуванням та суспільним значенням.
Щодо столичної кафедри сімейної медицини, на яку й покладено
підготовку хвилі лікарів загальної
практики в складі Національного медичного університету (НМУ) імені
О.О. Богомольця, це одна із перших
в країні успішних інституцій подібного призначення та плану. Її засновано
1997 року на базі кафедри госпітальної
терапії №3 з курсом військово-польової терапії.
Про обрії та особливості кафедри,
з її важливими імперативами, ми розмовляємо з її завідувачем, доктором
медичних наук, професором Ольгою
Миколаївною Барною.
Проте спочатку − трохи про її особистий шлях у клінічну медицину
в колі починань та концептуальних
робіт. Важливо, що ця наукова особистість постане певною мірою і деонтологічним портретом кафедри.
О. Барна, клінічні домінанти якої
можна визначити в спектрі кардіоло-

гії як авангардного розділу внутрішньої медицини, 1990 року з відзнакою
закінчила Тернопільський державний
медичний інститут за спеціальністю
«лікувальна справа». Обравши кардіологію як клінічний напрям, пройшла
відповідну аспірантську вертикаль
із достроковим захистом кандидатської дисертації з теми – гіпертензивне
серце, діагностика та лікування.
Працювала, удосконалюючи свій
профіль інтерніста, на посадах асистента, а надалі − доцента на кафедрах кардіології, терапії та сімейної
медицини факультету післядипломної
освіти ТДМУ. Отже, лише після десятиріччя наполегливого формування
особистої програми в науці, О. Барна 2001 року вступила до докторантури в Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця.
З 2002 до 2007 рр. перебувала на посадах асистента та доцента кафедри
пропедевтики внутрішніх хвороб
НМУ імені О.О. Богомольця. У 2007
році захистила докторську дисертацію
щодо особливостей ішемічної хвороби
серця у жінок, виявивши даною темою
й прихильність до питань гендерної
медицини.
Починаючи з 2010 року перебувала на посаді професора новоствореної
www.health-medix.com
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Валерій Васильович Зборомирський
(1997–2003)

кафедри діабетології Інституту
сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені
П.Л. Шупика, в клініко-педагогічних диспозиціях кардіології
в межах новітньої дисципліни.
У 2012 році присвоєно вчене
звання професора. Розробила новітній цикл удосконалення лікарів сімейної медицини за
міждисциплінарними
тематиками, зокрема «Метаболічний
синдром», «Діабетична ступня»,
«Передчасне старіння». О. Барна
є автором понад 300 друкованих
праць, серед них − збірка лекцій
з кардіології, підручник з питань
самоконтролю цукрового діабету.
Спільно з Інститутом кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска
(відділ епідеміологічних досліджень) започатковано й провадиться порівняльний реєстр факторів серцево-судинних ризиків
у рамках відповідної Всеукраїнської соціальної програми. Є членом спеціалізованої вченої ради
Львівського медичного університету імені Данила Галицького за
спеціальністю «терапія−сімейна
медицина». Професор Барна О.М.
входить до керівництва ЄвроМЛ №9-10 (145-146) 2017

Завідувачі кафедри:
Ольга Миколаївна Гиріна (2003–2014)

пейської Асоціації Профілактичної Кардіології, вона – відомий
науковець європейського рівня,
декілька років є членом організаційного комітету Європейського
Конгресу Кардіологів та Конгресу ЄвроПревент, виступає головним дослідником ряду міжнародних проектів. Здійснює роботу
з керівництва кандидатськими дисертаціями за тематикою контролю факторів кардіометаболічного
ризику, гендерної та профілактичної кардіології. Провідний
консультант клініки «Євролаб»
та лікувальних баз кафедри.
За спеціальністю «кардіологія»
присвоєно вищу лікарську категорію. Власне, цей пунктир наукових та клінічних пріоритетів
професора О.М. Барни постає й
профільним орнаментом ексклюзивно цікавої за деонтологічними
позиціями кафедри. А якими ж
постають підвалини цього актуального курсу?
– В сенсі наших намагань,
а поряд зі мною склад кафедри
становлять сім доцентів і шість
асистентів, треба сказати про
тих, хто стояв біля витоків створення нашої кафедри. Доктор ме-
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Ольга Миколаївна Барна (з 2014 р.)

дичних наук, професор Валерій
Васильович Зборомирський був
ініціатором створення кафедри та
першим її завідуючим. Він тривалий час обіймав посаду головного
терапевта Головного управління
охорони здоров’я та медичного
забезпечення Києва й розумів
глибинні аспекти роботи в цій
спеціальності. Саме йому належить теза про перенесення головного навантаження в лікувальному процесі на амбулаторний
етап та необхідності зміни функцій лікаря первинної ланки. Маю
підкреслити неоціненну роль
у розвитку нашої своєрідної школи в особі професора Ольги Миколаївни Гиріної, – підкреслює
Ольга Барна. – У 1987 році
О. Гиріна захистила кандидатську
дисертацію, впродовж наступних
років була асистентом і доцентом кафедри госпітальної терапії
№1 НМУ імені О.О. Богомольця,
а після здобуття ступеня доктора
медичних наук до 2003 року керувала кафедрою госпітальної терапії №3, в рамках якої й було організовано кафедру поліклінічної
підготовки та сімейної медицини.
Саме цю новітню ланку в обширі
НМУ імені О.О. Богомольця очо49
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лювала до 2014 року моя попередниця. Додам, що вона є автором 8 підручників і монографій,
15 винаходів, патентів, навчальних інвектив у галузі внутрішньої
медицини. Тож я є носієм кафедральної естафети. Щодо ролі нашого колективу в діяльності НМУ
імені О.О. Богомольця − вона є
вагомою: курс сімейної медицини
торкається основного студентського складу.
– Яким виглядає, шановна
Ольго Миколаївно, педагогічна
програма з мультицентричної
дисципліни?
– Це фактично дійсно мультидисциплінарна навчальна стратегія:
«лікувальна справа», «педіатрія»,
«медико-профілактична справа».
Вивчення узагальненого циклу «загальна практика – сімейна медицина» здійснюється на шостому курсі
навчання, коли вже має місце необхідна профілізація.
– Кафедра, відповідно до її
завдань, має фундаментальне про
грамне навантаження. Тож буде
доречною характеристика викла
дачів − наукова й професійна.
– Цей огляд дозвольте розпочати з відповідних світлин щодо
наших доцентів А. Новицької,
Н. Снігир, В. Рудіченка, В. Саба-

даша, С. Левенець, Н. Горобець,
Г. Кіржнера.
Алла Володимирівна Новицька
тут постає певним зразком. Вона
має 30-річний лікарський стаж,
закінчила НМУ (лікувальний факультет) у 1986 році. Після проходження інтернатури працювала
декілька років дільничним лікарем-терапевтом у м. Києві. Надалі
навчалася в клінічній ординатурі
та в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії №2 з курсом ендокринології (1990−1992;
1992−1995 рр.). З 1996 року −
асистент, а з 2009 року − доцент
кафедри.
А. Новицька є одним з організаторів клініки клітинної терапії, створеної О.І. Смикодубом
у 1994 році. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію
на тему «Лікування хворих на цукровий діабет з імунними та гематологічними порушеннями гемопоетичних клітин ембріональної
печінки людини». З 2004 року є
співробітником Блоку клітинної
терапії Київської міської клінічної
лікарні (КМКЛ) швидкої медичної допомоги. Лікар вищої категорії з терапії. Автор 78 наукових
публікацій, 8 вітчизняних та міжнародних патентів. Є викладачем
з вагомим особистим науковим
потенціалом.

Склад кафедри, 2015 р.
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Щодо кандидата медичних
наук, доцента Наталії Валентинівни Снігир − вона також є
вихованкою НМУ імені О.О. Богомольця. З 1989 до 1992 рр.
працювала дільничним терапевтом у Ватутінському районі
м. Києва. Проходила аспірантуру
на кафедрі терапії №3 під керівництвом О.І. Смикодуба, також
ставши апологетом клітинної терапії. У 2001 році захистила дисертацію на надто перспективну
тему «Застосування гемопоетичних клітин ембріональної печінки
людини в лікуванні цитостатичної мієлодепресії у онкологічних
хворих». Працює в складі кафедри
з 1998 року, має 43 друковані роботи, 1 патент. Отже, Н. Снігир є
викладачем-науковцем з фундаментом поліклінічної практики.
Вельми цікавою є постать доцента кафедри Віталія Михайловича Рудіченка. Закінчив НМУ
1985 року з відзнакою. Після
закінчення клінічної ординатури сім років перебував на посаді
наукового співробітника в Інституті ендокринології та обміну
речовин імені В.П. Комісаренка
НАМН України. В складі кафедри працює з 1998 року. Автор
та співавтор понад 170 наукових
публікацій. Викладає державною та англійською мовою основні предмети на кафедрі, відповідальний за науково-дослідну
роботу кафедри.
В лютому 2015 року доцентом кафедри обрано Василя
Євгеновича
Сабадаша.
У нього цікавий професійний
шлях. З грудня 1988 року був
асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського медичного інституту.
Лікарський стаж − понад тридцять років. Працював завідувачем ревматологічного відділення Центральної міської лікарні
в м. Антрацит Луганської області.
Пройшов клінічну ординатуру
та аспірантуру в Харківському
інституті терапії імені Л.Т. Маwww.health-medix.com
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лої,
неодноразово
проходив
курси підвищення кваліфікації
в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, а також на ФПО при Першому Московському медичному інституті
імені І.М. Сєченова. У 1990 році
захистив кандидатську дисертацію «Состояние гемодинамики, тромбоцитарного гемостаза,
простациклин-тромбоксановой
системы у больных ИБС с недостаточностью кровообращения
в динамике лечения». У 1995,
2001, 2006, 2011 роках проходив
цикли підвищення кваліфікації
в НМУ імені О.О. Богомольця.
Лікар вищої категорії з кардіології. Має 89 наукових праць. Викладає державною та англійською мовою основні предмети на кафедрі.
Доцент Софія Сергіївна Левенець, яка уособлює педіатричний напрям кафедри, закінчила у 1986 році Тернопільський
державний медичний інститут.
Впродовж чотирьох років працювала дільничним педіат
ром
в амбулаторіях Збаразької ЦРЛ
та Тернопільщини. Проходила
вдосконалення за спеціальністю
«педіатрія». У 1996 році захистила в НМУ імені О.О. Богомольця
кандидатську дисертацію «Етіологічне і патогенетичне обґрунтування різних форм бронхітів
у дітей». До грудня 2013 року – доцент кафедри педіатрії з дитячою
хірургією ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «педіатрія». З лютого 2015
року − доцент кафедри загальної
практики (сімейної медицини)
НМУ імені О.О.Богомольця. Має
98 друкованих праць.
Доцент Наталія Михайлівна
Горобець є представником Вінницького національного медичного
університету імені М.І. Пирогова,
де пройшла інтернатуру за спеціальністю «терапія». У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на
тему «Вазорегулююча функція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих
МЛ №9-10 (145-146) 2017

на гіпертонічну хворобу та з нефрогенно обумовленою артеріальною гіпертензією». На кафед
рі – з 2007 року, наразі – є завучем
кафедри, відповідальна за організаційну роботу. В своєму доробку має
більше 30 наукових праць.
Шанованим доцентом кафедри
є Геннадій Давидович Кіржнер.
Він розпочав трудову діяльність
на славнозвісній Київській станції
швидкої медичної допомоги, перебуваючи впродовж 14 років санітаром, фельдшером, а надалі − лікарем
спеціалізованої кардіореанімаційної бригади. У 1993 році закінчив
Український державний медичний
університет з відзнакою. В 1998 році
стажувався в клініці Віденського
університету з методик допоміжного кровообігу. В 1999 році запрошений викладати курс медицини
невідкладних станів на кафедру
загальної практики. У 2006 році
захистив кандидатську дисертацію
«Лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда на догоспітальному етапі з використанням системної тромболітичної терапії та
негемоглобінового носія кисню».
З 2010 року повністю перейшов на
викладацьку роботу. Опікується
роботою студентського наукового
гуртка. Автор 45 наукових праць,
2 патентів на винахід, співавтор
двох монографій.
Не можу не згадати про постать
Тетяни Георгіївни Лемзякової.
Тетяна Георгіївна Лемзякова,
кандидат медичних наук, доцент, тривалий час працювала на
посаді доцента нашої кафедри.
В 1963 році вона з відзнакою закінчила лікувальний факультет Івано-Франківського медичного інституту. Працювала дільничним
терапевтом, а потім − завідувачем
біохімічної і клінічної лабораторії,
яку сама ж і створила в с. Вигода Долинського району Івано-Франківської області. Кандидатську дисертацію на тему: «Обмін мікроелементів
при атеросклерозі» захистила
в 1966 році і почала працювати
асистентом кафедри факультетсь-
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кої терапії Івано-Франківського
медичного інституту. З 1970 року
працювала асистентом кафедри
госпітальної терапії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця під керівництвом професора А.А. Айзенберга, в 1985 році
отримала звання доцента цієї
кафед
ри. У 1996 році перейшла
працювати на кафедру госпітальної терапії №3, яка тепер носить
назву кафедри загальної практики
(сімейної медицини) НМУ імені
О.О. Богомольця. Тетяна Георгіївна − чудовий методист та викладач,
який підготував не одне покоління
фахівців. Саме завдяки її натхненній праці кафедра почала працювати, як годинник: було розроблено
розклад, методичні напрацювання,
визначено напрям руху та розвитку. Лемзякова Т.Г. є автором понад
100 наукових публікацій, співавтор
3 монографій і підручників.
Потужним науковцем кафедри
був Олександр Іванович Смикодуб,
який очолював курс військово-польової терапії. Свій шлях в медицині
він розпочав студентом Київського
медичного інституту, в якому навчався впродовж 1966–1972 років.
У 1972–1975 роках навчався в аспірантурі цього ж медінституту під
керівництвом члена-кореспондента Академії медичних наук СРСР
Миколи Ничипоровича Зай
ка.
У 1976 році захистив кандидатську
дисертацію на тему «Експериментальні дані про порушення енергозабезпечення артеріальної стінки
при її денервації». З 1985 року почав
займатися проблемами ембріональних стовбурових клітин, їх клінічного застосування, та працювати в
галузі трансплантації клітин емб
ріональної печінки. Розроблені
Смикодубом О.І. нові методи лікування знайшли відображення
у 17 патентах, з яких два – США,
два – Нідерландів, вісім – України
та інших європейських країн. Автор
понад 130 наукових праць.
– Доцентський корпус кафед
ри постає вельми потужним
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Співробітники кафедри на заході
«День здорового серця»

та цікавим за клінічними біо
графіями. Однак і асистенти –
здебільшого неординарні лікарі,
кандидати медичних наук. Тож
продовжимо огляд науковими
характеристиками загону цих
співробітників кафедри.
– Із задоволенням зроблю це,
адже колектив кафедри збудовано
й зміцнено дійсно перспективними педагогами.
Так, шанованим асистентом кафедри є Ярослава Володимирівна
Корост. Вона закінчила 1999 року
НМУ імені О.О. Богомольця з відзнакою. Працювала дільничним
терапевтом у Мінському районі
м. Києва. У 2000 році вступила
до аспірантури на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини
№ 1 НМУ імені О.О. Богомольця.
Дисертацію присвячено вивченню змін коагулянтної та антикоагулянтної системи крові у хворих
з різними формами гострого коронарного синдрому під впливом
антитромботичного
лікування.
З 2003 до 2006 рр. відповідала за наукову роботу кафедри. На сьогодні
асистент Корост Я.В. – вмілий наставник молодих науковців кафед
ри, вона координує роботу кафед
ри як опорної.
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Асистентом з 2009 року працює вихованка лікувального факультету НМУ імені О.О. Богомольця Вікторія Олегівна Сірик.
З 2007 року до теперішнього часу
вона працює завідувачем амбулаторії № 4 ЦПМСД Деснянського
району м. Києва. Автор 15 наукових публікацій та 2 патентів на
винаходи. За матеріалами дисертаційної роботи «Зміна імунного
статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів
у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція» виступала на
наукових форумах та конференціях із міжнародною участю.
К. мед. н. Пехенько Валентина Сергіївна, працює на кафедрі
асистентом з 2013 р., є молодим
та перспективним фахівцем.
В 2005 році вона з відзнакою
закінчила І медичний факультет
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Інтернатуру пройшла на базі НМУ
імені О.О. Богомольця, кафедрі
загальної практики (сімейної медицини). Паралельно навчалася
в магістратурі на цій же кафедрі,
після чого вступила до клінічної
ординатури, яку закінчила в 2009
році. З 2009 до 2012 рр. навчалась в аспірантурі та працювала
над темою кандидатської дисертації «Оптимізація діагностики
та патогенетичної терапії ревматоїдного артриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією».
За результатами наукового пошуку має 6 наукових праць, серед
яких 5 статей у фахових журналах
і збірниках та 1 стаття, що індексується в науково-метричній базі
Index Copernicus, має 5 виступів
на медичних конференціях.
Олена Олександрівна Погребняк – лікар-терапевт з м. Полтава,
де пройшла клінічну ординатуру на базі Полтавської обласної
клінічної лікарні, працювала
в усіх її спеціалізованих відділеннях. Вихованка кафедри госпітальної терапії Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава), де під час навчання
в аспірантурі захистила кандидатську дисертацію з вивчення
впливу корекції ендотеліальної
дисфункції на клінічний перебіг
ішемічної хвороби серця у хворих
із цукровим діабетом 2-го типу.
З 2014 року − керівник дослідницьких проектів ВГО «Асоціація
превентивної та антиейджинг медицини». З 2015 року – асистент
кафедри загальної практики та
відповідальна за методичну роботу кафедри. Автор більше 40 друкованих праць, 1 патенту України
на корисну модель, 1 інформаційного листа, 1 нововведення в систему охорони здоров’я України,
співавтор учбового посібника.
Також на кафедрі працює
сімейний лікар, імунолог-алерголог, к. мед. н. Загородна Поліна
Сергіївна. У 1999 р. вона закінчила НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна
справа». Кандидатська дисертація присвячена проблемам змін
в організмі жінок в період менопаузи. Поліна Сергіївна має велику приватну практику. Автор
більше 10 наукових праць, у своїй
роботі використовує сучасні методи лікування у дітей та дорослого населення.
В 2017 р. свій викладацький
шлях на посаді асистента розпочала Аліфер Ольга Олександрівна. В 2010 р. вона закінчила НМУ
імені О.О. Богомольця. В 2012–
2014 рр. навчалася в клінічній
ординатурі, а в 2014–2017 р. була
аспірантом кафедри. Виконала дисертаційне дослідження на
тему «Оцінка якості життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в практиці сімейного лікаря».
Є новатором в Україні з питань
оцінки якості життя у пацієнтів
з хронічними неінфекційними
захворюваннями як важливого
інструменту роботи сімейного
лікаря. Автор 15 наукових праць.
Активний молодий вчений, є відповідальною за роботу кафедри
з редакційною радою журналу
www.health-medix.com
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«Психосоматична медицина та загальна практика».
– Дуже вдячний, Ольго Мико
лаївно, за детальну гравюру ка
федри, яка за своєю командою є
своєрідним новітнім інститутом
клінічної медицини для лікарів
загальної практики. А якими
клінічними базами володіє та
користується кафедра?
– У нас 11 таких фундаментальних баз, тобто студенти
мають змогу побачити узагальнюючі тенденції та директиви
внутрішньої медицини в обширі
Києва. Це, зокрема, центр первинної медико-санітарної допомоги в Шевченківському районі,
три амбулаторії сімейного лікаря, терапевтичні відділення міських клінічних лікарень №8 та №4
м. Києва, Управління медичних
послуг та реабілітації ДАХК «Артем», Бориспільська ЦРЛ, бази
в клініках «Євролаб», «ПревентКлініка» та «Мануфактура».
На всіх клінічних базах кафед
ри співробітники, крім рутинної
лікувально-консультативної роботи, активно проводять плідну
діяльність з профілактики захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету та інших
хронічних неінфекційних захворювань.
Окремо хочу зупинитися на
заході, який відбувся за ініціативи кафедри загальної практики
(сімейної медицини) НМУ імені
О.О. Богомольця 1 листопада
2017 року в КП ЦПМСД №2 Шевченківського району м. Києва –
«День здорового серця». Пацієнти Шевченківського району столиці, які відвідали захід,
отримали можливість безкоштовно
пройти
обстеження
й з’ясувати стан здоров’я свого
серця й судин. До їхніх послуг
були висококваліфіковані лікарі –
працівники кафедри найпрестижнішого медичного вишу країни.
Усіх пацієнтів зважували й визначали індекс маси тіла, а також
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вираховували процентний вміст
жиру і м’язів в організмі, вимірювали артеріальний тиск. Наступний етап обстеження передбачав
експрес-аналіз зразка крові пацієнта. Зокрема, лікарів цікавили
показники ліпідограми та рівень
глюкози. Далі лікарі аналізували
сукупність усіх отриманих даних
щодо кожного конкретного пацієнта й оцінювали його серцево-судинний ризик. Відповідно
до цієї оцінки кожен пацієнт отримував індивідуальні рекомендації. Йшлося про здоровий спосіб життя, правильне і повноцінне
харчування та належний рівень
фізичних навантажень. Тим пацієнтам, які цього потребували,
лікарі призначали відповідне медикаментозне лікування.
Такі заходи дуже потрібні пацієнтам для своєчасного виявлення ризику виникнення серцево-судинних захворювань.
– Мабуть, провідні інтер
ністи, які працювали в Києві
в реєстрі НМУ імені О.О. Бого
мольця впродовж тривалих де
сятиліть, скажімо, С. Алфер’єв,
Ф. Цицурін, В. Покровський,
В. Образцов, М. Стражеско,
Ф. Яновський, М. Губергріц,
Ф. Удінцев, О. Грицюк, якби іс
нувала «машина часу» − із зди
вуванням та схваленням озна
йомилися б з рисами кафедри.
То ж Ви й Ваші колеги до пев
ного ступеня є їхніми наступни
ками на сьогодні у фарватерах
сімейної медицини й загальної
практики.
Проте крім педагогічної місії,
Ви є провідним консультан
том клініки «Євролаб», берете
участь як клініцист у проведен
ні консиліумів у разі складних
діагностичних та лікувальних
випадків. Окрім того, тривалий
період здійснюєте вагому про
світницьку роботу, є головним
редактором журналу «Медікс.
Антиейджинг»,
заступником
головного редактора журна
лу «Психосоматична медицина
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Скринінгове обстеження –
денситометрія

та загальна практика», а також
членом редколегій журналів
«Ліки України», «Мистецтво
лікування». Фактично це бага
тофункціональні обов’язки, що
потребують і часу, і натхнення,
і безперервного самовдоскона
лення. Мабуть, поєднувати ці
сторони діяльності досить не
легко?
– Що ж, це справді так. Однак
я переконана: за кафедрами нашого типу − майбутнє в наближенні
можливостей медичної науки до
пересічної людини. Наявність
друкованих трибун істотно допомагає в цьому. І цей курс, який
студентство має справді опановувати, слугує підставою для подальших кроків щодо розвитку
дійсно великої, за завданнями та
педагогічним хистом, кафедри.
Саме тому я поділяю, Юрію Григоровичу, Ваш вислів: «Нам надано місію». А усвідомлення цього
допомагає гідно її виконувати.
Розмовляв Юрій Віленський
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