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КОМПАНІЯ «МЕДІКС» РОЗВИВАЄ ПРОЕКТ 

«ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВА ЛІКУВАННЯ»

«Сучасна медицина в особистостях» – цей ексклюзивний за-

дум, вдало втілений спеціалізованим медичним видавниц-

твом «Медікс» понад рік тому, знайшов творче продовження 

та подальший розвиток в оновленому проекті «Галерея мистецтва ліку-

вання». Нещодавно цей багатовимірний колективний портрет грандів 

сучасної української охорони здоров’я оприлюднив часопис «Мистец-

тво лікування», відкриваючи нові грані у кампанії, що стала наслідком 

громадської ініціативи під гаслом «Від мистецтва в лікуванні до мистец-

тва в житті».

Березневого вечора в нещодавно заснованому приватному музеї 

образотворчого мистецтва на Глибочицькій, 17 в рамках зустрічі друзів 

компанії «Медікс» та в поєднанні з церемонією вручення нагород 

«Медікс-Тріумф» відбулася презентація цього знакового для українсь-

кої медичної спільноти проекту, що об’єднав у спільній образній 

композиції понад дев’яносто яскравих персоналій – діячів медицини. 

Урочистий захід був організований компанією «Медікс» за наукової 

підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика.

Як зазначив у тексті запрошення на святковий вечір голова редак-

ційної ради журналу «Мистецтво лікування», ректор НМАПО імені П.Л. 

Шупика, член-кореспондент АМН України, професор Юрій Вороненко, 

провідна ідея презентованого проекту полягає у вшануванні лікарського 

корпусу – лікарів-практиків, які вибороли звання лауреатів програми з 

дистанційного навчання, що його проводить Академія спільно з «Медік-

сом», а також відомих вчених-медиків, організаторів охорони здоров’я 

та провідних лідерів фармацевтичної галузі.

Подія зібрала численних друзів компанії «Медікс». Знаменно, що знані 

представники медичної інтелігенції, причому саме в музеї новітнього 

образотворчого мистецтва, виступили як майстри живопису. Зокрема, 

особливу увагу привернула нова експозиція талановитих пейзажних 

робіт, яку люб’язно запропонував член-кореспондент АМН України 

Владислав Безруков – не лише вчений, директор Інституту геронтології 

імені Д.Ф. Чеботарьова, а й майстерний живописець. Поряд випроміню-

вав думку та психологічне бачення світу цикл художніх експресій іншого 
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видатного науковця – академіка АМН України Дмитра Зербіно, який 

спеціально прибув на цю урочисту подію зі Львова.

Звичайно, центральним стрижнем вечора став інтелектуальний 

вернісаж медичної еліти. Примхливою його течією вишукано керува-

ла господиня зустрічі – Народна артистка України Наталія Сумська. Її 

лірична натхненність неначе освітлювала миті вечора аурою високої 

мистецької культури династії Сумських.

На цьому вечорі були присутні номінанти свята – і переможці проектів 

дистанційного навчання, і володарі медичної думки. Адже «Мистец-

тво лікування», як і інші видання компанії «Медікс» – часописи «Ліки 

України» та «Medix. Anti-Aging», – це рейтингове загальнонаціональне 

повноколірне видання для практикуючих лікарів, символом якого є 

надзвичайний успіх очно-заочних циклів дистанційного лікарського на-

вчання за спільною розробкою НМАПО імені П.Л. Шупика та «Медіксу», 

які вперше в Україні відбуваються за Європейською системою кредит-

но-модульного навчання. Для представлення цього успішного проекту 

та нагородження його організаторів були запрошені до слова ректор 

НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Юрій Вороненко та шеф-редактор 

журналу «Мистецтво лікування», проректор НМАПО імені П.Л. Шупика 

з клінічної роботи, професор Ніна Гойда.

Виступи цих відомих науковців, представників славетної Академії, 

містили високу оцінку спільної співпраці з «Медіксом» і задали тональ-

ність подальшим імпрезам зустрічі, так само як відзнаки «Медікс-лідер» 

та гарні квіти організаторам цієї стратегічної науково-педагогічної 

новітньої лінії в Україні.

Символічною відзнакою були номіновані: Харківська академія піс-

лядипломної освіти, ректор – професор Олександр Хвисюк (знак 

«Медікс-Тріумф», почесна грамота); очолювана професором Леонідом 

Стаднюком кафедра терапії та геріатрії НМАПО імені П.Л. Шупика, 

представникам якої було вручено почесну грамоту та годинник; ка-

федра кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика, керівник кафедри – 

член-кореспондент НАН та АМН України Володимир Бобров, професор 

Олег Жарінов, професор Марина Долженко; а також учені кафедри 

торакальної хірургії і пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика, заві-

дуючий кафедрою – професор Вадим Гетьман, куратор циклу – доцент 

Людмила Юдіна. Кафедру кардіології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти (керівник кафедри – Віра Целуйко) було відзна-

чено почесною грамотою та календарем-картиною відомої київської 

художниці Саші Прахової.
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Почесні грамоти на знак підтримки проектів «Дистанційне навчання» 

отримали спонсори програми: голова представництва компанії «Ріхтер 

Гедеон» в Україні Янош Сабо, керівник відділу рецептурних препаратів 

компанії «Фармак» (партнер соціальних проектів для пацієнтів, спонсор 

проекту «Медікс-Превент») Олена Лукашевич. Серед нагороджених 

почесних спонсорів проектів дистанційного навчання учасники вечора 

щиро вітали директора представництв компанії КРКА в Україні Йордана 

Урха, представників компанії «Босна Лек» та «Сандоз» Світлану Шапо-

валову та Єлизавету Науменко.

Далі естафету вечора перейняв головний науковий редактор журналу 

«Ліки України» – відомого ВАКівського вісника для лікарів, медичних та 

фармацевтичних наукових співробітників – член-кореспондент АМН 

України Юрій Чайковський. Нагадавши про гасло цього одного з най-

старіших фахових видань «Влада науки, сила практики – успіх лікаря і 

фармацевта», Юрій Чайковський відзначив особливу заслугу ініціаторів 

розвитку «Медіксу».

Зворушливі почуття викликало нагородження практичних лікарів – 

переможців проекту «Дистанційне навчання».

Науковим куратором проекту «Медікс-Превент» є директор Інститу-

ту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, член-кореспондент АМН 

України, доктор медичних наук, професор Володимир Коваленко; а 

організаторами проектів «Серцево-судинний ризик під контролем» та 

«Здорове серце» – завідувач відділу популяційних досліджень Інститу-

ту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, доктор медичних наук, 

професор Ірина Михайлівна Горбась та керівник Волинського обласно-

го центру, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медици-

ни Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького Андрій Володимирович Ягенський. На заході було відзна-

чено переможців проекту – Ковальову О.В., Копач Л.Г. та Манько Л.М. 

Професор І.М. Горбась вручила відзнаки активним учасникам превен-

тивних програм – Гнєздиловій З.М., Михайловській Т.В., Решетьку Д.О., 

Самойловій С.О., Тігай Т.Л.; а професор А.В. Ягенський – переможцям 

проекту «Медікс-Превент» Головач І.Ю., Кириченко А.С., Лемещук А.В., 

Мальчевському В.Л., Парацій А.З., Пророченко І.В., Солонській А.В., 

Такасишин М.Д., Трубніковій Л.В. та ін.

Мистецькою окрасою вечора стали чудова скульптура «Медікс-

Тріумф» роботи молодого угорського майстра Габора Сабо, що здобула 

неофіційної назви «медичного Оскару» України, а також дивовижні екс-

позиції Владислава Безрукова та Дмитра Зербіно. У заході взяла участь 
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художниця Саша Прахова – представниця легендарної київської династії 

Прахових. Її роботи увійшли до знаків нагород найактивніших медиків. 

Одне слово – це був вечір інтелектуальної, художньої та культурної втіхи.

Великою честю для цього заходу стала присутність таких відомих 

вчених-медиків, як Микола Поліщук, Лідія Калюжна, Борис Маньковсь-

кий, Олег Кульчицький, Любомир Пиріг, Дмитро Зербіно, Владислав 

Безруков, керівників Національної наукової медичної бібліотеки України 

Раїси Павленко і Тетяни Остапенко.

Піднесену атмосферу вечора підтримувала національна музика 

в живому виконанні молодих обдарованих митців та чудові страви 

української кухні. Отже, цей багатогранний захід став ще одним пере-

конливим доказом високої енергетики української медичної спільноти, 

яка органічно поєднує високий науковий потенціал з глибиною суто 

мистецького сприйняття світу.

Матеріал підготовлено редакцією 
журналу «Мистецтво лікування»


