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25 років на варті медичної освіти та здоров’я
Прикарпаття
У 1993 році в Івано-Франківському медичному інституті відбулося відкриття нового факультету інтернатури, а 15 березня 2003 року (наказ ІФДМІ №22/47д від
15.03.1993 р.) – створення кафедри терапії факультету
інтернатури. Ректор Івано-Франківського медичного інституту академік Академії наук України, фундатор Прикарпатської школи терапевтів Євген Михайлович Нейко
штурвал керівництва кафедрою та заразом і формування
післядипломної освіти на Прикарпатті доручив заслуженому лікареві України, д-ру мед. наук, професору Глушку
Любомиру Володимировичу.

З

1998 року у зв’язку
з розширенням навчальної сфери діяльності та формуванням
сімейної медицини кафедру перейменовано
на кафедру терапії і сімейної медицини факультету післядиплом
ної освіти, а після створення Навчально-наукового інституту післядипломної освіти
(наказ ІФНМУ №891-д
від 27.11.2013 р.) – на
кафедру терапії і сімейної медицини післядипломної освіти.
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До 2003 року кафедра набуває авторитету серед усіх терапевтичних кафедр післядипломної освіти, її обрають та
затверджують опорною кафедрою з фаху «Терапія» (Наказ
МОЗ України №86 від 26.02.2003 р.). Щороку протягом 15
років здійснюються засідання ОК у рамках міжвузівської
співпраці.
За 25 років існування кафедри колектив зіграв визначальну роль у розвитку і становленні терапевтичної післядипломної освіти Прикарпаття, став фундатором сімейної медицини,
зробив вагомий внесок у розвиток медичної науки не тільки
Івано-Франківщини, а й України в цілому. Співробітники кафедри беруть активну участь у складі робочих груп з реформування первинної ланки медичної допомоги, становленні сімейної медицини, розвитку паліативної та хоспісної служби,
екстремальної та невідкладної медицини на регіональному та
державному рівні.
Плинним є час, постійним оновленням відзначається викладацький склад, але на кафедрі було і є в кого вчитися ліку-
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вальному мистецтву, викладацькій діяльності, розвивати наукові і педагогічні ідеї та імплементувати їх у медичну практику. Кафедра стала натхненницею для професорів у 1993–
2017 рр. – д-ра мед. наук Л.В. Глушка, д-ра мед. наук Г.П. Паращак, д-ра мед. наук П.В. Бигара, д-ра мед. наук З.В. Думи,
д-ра мед. наук Н.М. Коваль, д-ра мед. наук Т.В. Бойчук, д-ра
мед. наук І.Ю. Головач, д-ра мед. наук В.Г. Міщука, д-ра мед.
наук С.В. Федорова.
За час існування кафедра стала фундаментом у науковопедагогічному та лікувальному життєписі 9 клінічним ординаторам (Саюк М.В., Гохкаленко М.С., Тирон М.П., Гринику П.В., Василюк М.Р., Біллєр М.А., Сімонтопову Є., Малініній Н.Р.), 9 магістрам (Позур Н.З., Лабковському Е.Й.,
Максиміву В.В., Федорову С.В., Чаплинській Н.В., Кулаєць В.М., Рудник В.Т., Гавриш І.М., Павлик М.М.), 16 аспірантам (Маковецькій Т.І., Головач І.Ю., Лабковському Е.Й.,
Максиміву В.В., Вербовській О.С., Федорову С.В., Витриховському А.І., Нестерак Р.В., Гавриш І.Т., Скрипник Л.М.,
Чаплинській Н.В., Козловій І.В., Симчич Х.С., Кулаєць В.М.,
Рудник В.Т., Гавриш І.М.), 6 докторантам (Бигару П.В., Бойчук Т.В., Головач І.Ю., Маковецькій Т.І., Федорову С.В.),
7 асистентам (Проскуряковій Т.О., Соловйовій Л.М., Петровському Р.В., Годованець О.В., Березовській Л.А., Романусі В.В., Нищук-Олійник Н.Б., Гринів О.М.), 4 доцентам
(Думці Р.М., Шевчук І.М., Матковській Н.Р., Гавриш Т.Ю.,
Якимчуку В.М., Вербовській О.С.), професорам Коваль Н.М.
та Міщуку В.Г., а також плеяді знаних у медичній галузі лікарів та керівників медичних закладів охорони здоров’я, що
працювали і працюють на кафедрі за сумісництвом.
Навчальна робота на кафедрі полягає у підготовці та перепідготовці спеціалістів за такими напрямками:
Інтернатура із спеціальностей:
«Внутрішні хвороби» – 1173 інтерни
«Загальна практика-сімейна медицина» – 600 інтернів
«Медицина невідкладних станів» – 65 інтернів
Спеціалізація за фаховими напрямками:
«Загальна практика-сімейна медицина» – 494 лікаря
«Терапія» – 45 лікарів
«Медицина невідкладних станів» – 81 лікар
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«Кардіологія» – 120 лікарів
«Гастроентерологія» – 30 лікарів
Передатестаційні цикли:
«Терапія» – 2134 курсанти
«Медицина невідкладних станів» – 595 курсантів
«Загальна практика-сімейна медицина» – 660 курсантів
«Кардіологія» – 415 курсантів
Цикли тематичного удосконалення за всіма напрямками
• «Вибрані питання терапії: клінічна фармакологія основних груп препаратів, що використовуються для лікування захворювань внутрішніх органів».
• «Вибрані питання терапії: основи діагностики захворювань внутрішніх органів, клініко-діагностичні паралелі».
• «Вибрані питання терапії: гастроентерологія».
• «Вибрані питання терапії: кардіологія».
• «Медицина невідкладних станів».
• «Загальна практика-сімейна медицина».
Основними напрямками наукових досліджень кафедри є патогенетичні, клініко-лабораторні і терапевтичні дослідження серцево-судинного континууму, неінфекційних
захворювань травної системи, основні напрямки наукових
досліджень кафедри гематологічні та нефрологічні прояви
хронічних неінфекційних захворювань, вплив стресу на перебіг захворювань внутрішніх органів. Науковими здобутками
кафедри є 5 докторських дисертацій, 21 кандидатська дисертація, 6 навчальних посібників, національний підручник.
Важливою є участь кафедри у міжнародному науково-технічному співробітництві щодо виконання міжнародних програм SHIFT, THEMIS, HOPE-3, G-HF, SIGNIFY, Natrixam,
EFC, BHFZ. У рамках міжнародного співробітництва викладачі кафедри з навчально-ознайомчою метою відвідали Польщу,
Латвію, Естонію, Литву, Словенію, брали участь у підписанні
угоди з послом Японії та представниками цивільної оборони
Швеції. Набирає темпів і міжнародне стажування як визначальний етап безперервної освіти працівників кафедри.
Клінічні бази кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти – це взаємодія первинного, вторинного
та третинного рівня надання медичної допомоги населенню

15

Н ОВ О С Т И .

Прикарпаття. За ініціативою ІФДМУ вперше в Україні МОЗ
України листом № 8.02-74/1351 від 30.05.2002 р. лікувальні
заклади ПМСД Івано-Франківської області були затверджені клінічними базами для післядипломної підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». Серед них поліклініки № 2, № 3, № 4 міста Івано-Франківська,
Ямницька, Крихівецька, Микитинецька лікарські амбулаторії ЗПСМ є клінічними базами кафедри. Вторинний рівень
медичної допомоги забезпечують терапевтичне відділення з
гастроентерологічними ліжками МКЛ № 1 (60 ліжок), карді-
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ологічне відділення (60 ліжок) центральної міської клінічної
лікарні, педіатричні відділення № 3, № 4, № 7 міської дитячої клінічної лікарні. Високоспеціалізовану допомогу надає
діагностичне відділення (40 ліжок) обласного клінічного
фтизіопульмонологічного центру, консультативні прийоми
в обласній клінічній лікарні, обласний кардіологічний центр,
Прикарпатський центр репродукції людини, обласний осередок Червоного хреста.
Проводиться лікувально-консультативна робота на клінічних базах кафедри: у всіх прикріплених базових відділен-
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нях стаціонарів асистенти і аспіранти кафедри курують хворих. На клінічних базах кафедри та в інших клініках університету професори та доценти здійснюють обходи, консультації хворих (планові, ургентні):
- професор Л.В. Глушко – обходи, планові консультації
хворих у відділеннях клінічних баз кафедри, ургентні консультації хворих у різних клініках Івано-Франківського національного медичного університету та лікувальних закладах
міста та області;
- професор С.В. Федоров та доцент І.В. Козлова – планові
консультації хворих у кардіологічному відділенні ЦМКЛ та в
інших відділеннях ЦМКЛ;
- доценти Н.З. Позур та Т.І. Маковецька – планові обходи
в терапевтичному відділенні з гастроентерологічними ліжками МКЛ № 1, консультації хворих у МКЛ № 1;
- доцент Т.Ю. Гавриш – планові консультації, інструментальне
дослідження хворих у СЛА ЗПСМ на клінічних базах кафедри;
- доцент Н.В. Чаплинська – планові консультації хворих
у діагностичному відділенні ОКФПЦ;
- доценти Л.М. Скрипник, Н.Р. Матковська і В.М. Кулаєць – планові консультації хворих у відділеннях ОКЛ;
- доцент Х.С. Симчич – планові консультації хворих у
відділеннях МКП № 4;
- доцент В.Т. Рудник – лікувально-консультативна робота у діагностичному відділенні ОФПЦ;
- асистент В.В. Романуха– лікувальна робота у терапевтичному відділенні МКЛ № 1;
- асистент Н.Б. Нищук-Олійник – у відділенні ЗПСМ поліклініки № 1 у с. Крихівці;
- асистенти І.М. Гавриш та О.І. Гринів – у відділенні
ЗПСМ поліклініки №3 с. Микитинці.
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Усі члени кафедри беруть активну участь у лікарських та
патологоанатомічних конференціях, консиліумах. У курованих відділеннях асистенти і доценти впроваджують сучасні
лікувально-діагностичні методики у практику.
З часу заснування кафедри організовано біохімічну лабораторію, що стало підставою для виконання цілої низки
методик у ході виконання наукових робіт. Сьогодення вимагає використання інноваційних підходів до лабораторної діагностики. Так, за сприяння ректорату у 2017 році на кафедрі
реорганізована та сертифікована сучасна науково-дослідна
молекулярно-генетична лабораторія, на базі якої запроваджуються нові наукові дослідження та спільні наукові проекти з вітчизняними та зарубіжними університетами.
Сучасний склад кафедри включає 3 професори, 13 доцентів, 30 асистент (29 з них к.мед.н), 5 клінічних ординаторів.
Підсумовуючи усю роботу Кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти, можна сміливо стверджувати, що значними зусиллями і відповідальним ставленням до
роботи вдалося здобути авторитет, повагу і добре ставлення з
боку колег і пацієнтів. Отож, не всі вершини сходжені, бо не
прийшов ще час. Міцного здоров`я, добробуту, успіхів, оптимізму, впевненості у майбутньому, натхнення у щоденній
праці, реалізації творчих планів та нових здобутків, блискучих ідей, та реальних можливостей для їхнього втілення! Хай
щастить на нелегкому й почесному професійному шляху!
Професійного довголіття та всіх благ!
Підготувала Симчич Христина,
доцент кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти
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