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Per aspera ad astra!
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Прийміть наші найщиріші вітання з Новим 2015
роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань
– принесуть Вам і Вашій родині добро, мир, спокій і
злагоду, впевненість у майбутньому. Зичимо Вам
міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя,
достатку і благополуччя! Бажаємо гарного
настрою і любові, нехай у Вашому житті панують
гармонія та вдача ! Віримо, що у новому році Ви
відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та
близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення
найзаповітніших бажань. З Новим 2015 Роком !
Дирекція, адміністрація, ректорат ЛМІ
Сучасні навчальні заклади освіти – 2014

На фото: Генеральний директор Львівського медичного
інституту, к.мед.н., доцент, Заслужений працівник освіти
України, Кавалер ордена «За розбудову освіти», лауреат премії
ім. Ф.Яновського НАН України Ігор Григорович Гайдучок,
виконавчий директор освітянських заходів Віталій Васильович
Сокол та студентки- на виставці в Києві, 2014 р.

науково – практичні конференції, семінари і проводились
презентації,Д конкурси для закладів освіти. Для участі у
и
форумі запрошувались
навчальні заклади різних рівнів і
р
форм власності,
наукові установи, навчальні центри,
регіональні е та муніципальні органи управління освітою,
видавництвом, фонди, бізнес – структури, підприємства,
що працюють на терені освіти, міжнародної освіти й
представництва. «Інноватика в сучасній освіті» - єдиний
професійний форум освітніх, наукових, науково –
технічних інновацій в Україні, на якому широко
представлені інноваційні досягнення в галузі освіти. Це
ефективний майданчик для діалогу представників
державного сектору, компаній – виробників програмних
рішень і закладів освіти, інструмент популяризації
інноваційних освітніх методик, інформаційних технологій
та інструментів спрямованих на формування сучасної
системи освіти. І знову ЛМІ приймав участь у виставці,
наш ВУЗ представляла студентка медичного факультету
Жуковська Зоряна. ЛМІ був нагороджений дипломами в
різних номінаціях, які проводились на виставці.
ц
і
я
,

а
д
ЛМІ на виставці учбових закладів в Києві
м
21-23 жовтня 2014 р. у Київському Палаці дітей та
і
юнацтва відбувся VI-ий міжнародний форум – презентація
н
«Інноватика в сучасній освіті». Міжнародний освітній
і
форум – це масштабний комплексний захід галузі освіти
с
України, який об’єднує: виставку національних і
т
.
закордонних
закладів,
експозицію
виробників
і
р
дистриб’юторів навчального обладнання та техніки,
а
На фото: студентка Жуковська О.
програм та рішень для освіти. На ньому проводились
ц
і Помічник ректора з виховної роботи Гороховська О.
я
,
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Геморагічна лихоманка Ебола – вже на
кордоні!
Хвороба виявлена в 1976 р., на півдні Судану та
півночі Заїру під час епідемічних спалахів з частими
випадками внутрішньолікарняного зараження і високою
летальністю ( до 90%). Назва хвороби походить від
збудника, яка надана за місцем його виділення в Заїрі.
Збудник геморагічної гарячки Ебола – Еbola-virus –
належить до роду Marburg – virus, родини Filoviridae.
Основним джерелом інфекції є хвора людина. Шлях
проникнення
–контактний
або
парентеральний.
Інкубаційний період 2-16 днів. Хворба починається гостро,
температура тіла швидко досягає 39-40 С, виникає
інтенсивний головний біль, є також біль у шийних і
поперекових м’язах, в нижній частині грудної клітки з
сухим болючим кашлем. З 2-3 –го дня хвороби з’являється
біль у животі, блювання, пронос, який швидко набуває
геморагічного характеру, настає зневоднення. З 3-4-го дня
хвороби посилюється геморагічний синдром з носовими,
шлунковими,
кишковими,
матковими
кровотечами,
гематурією. В усіх хворих спостерігаються характерні
крововиливи в кон’юнктиву. На 6-7-й день хвороби
можливе виникнення кіроподібного висипу, більш
інтенсивного на нижній половині тулуба, згинальних
поверхнях передпліч, з наступним лущенням на долонях і
підошвах. Якщо перебіг сприятливий, то з 10-12-го дня
хвороби знижується температура тіла, настає зворотний
розвиток хвороби із затяжним періодом реконвалесценції.
При несприятливому перебігу хворі можуть загинути на 58-й день хвороби від інфекційно-токсичного шоку, різкого
зневоднення, крововтрати. Летальність досягає 50-90%.
Специфічну діагностику проводять шляхом виділення
вірусів з крові і сечі хворого в період вірусемії (5-8-й день
хвороби), а також за допомогою РЗК, РНІФ в лабораторіях,
що працюють у режимі особливо небезпечних інфекцій.
Лікування має бути спрямованим на дезінтоксикацію,
нормалізацію гемодинаміки, боротьбу з шоком, ДВЗсиндромом, підвищення неспецифічної резистентності
організму. Позитивний ефект дає використання імунної
сироватки (плазми) реконвалесцентів, рибавірину. Усі хворі
на геморагічну гарячку Ебола обов’язково підлягають
госпіталізації зі строгою ізоляцією. З метою профілактики
внутрішньолікарняних і внутрішньо лабораторних заражень
використовують захисний одяг, респіратори, гумові
рукавички при парентеральних маніпуляціях, інші засоби.
Специфічна профілактика хвороби не розроблена.

К. мед. н., доц. Ворожбит Б.С.
Нобелівські лауреати в галузі медицини та
фізіології 2014 року.
В цьому році Нобелівський комітет поділив навпіл
премію у сфері фізіології та медицини. Одну частину
отримав Джон О'Кіф, другу – подружжя Май-Брітт та
Едвард Мозер. Премію вручено за відкриття клітин, які
становлять систему позиціонування в головному мозку, і
доведення клітинної основи цієї складної когнітивної
функції. У прес-релізі Нобелівського комітету цю систему
названо «внутрішньою GPS» людини. Джон О'Кіф
народився 1939 року в США. Нині він працює в Інституті
когнітивної нейронауки та департаменті анатомії
Лондонського університетського коледжу. 1971 року О'Кіф
відкрив перший компонент системи позиціонування мозку –
нейрони, місця в гіпокампі, які визначають положення

предмета в просторі. Подружжя Мозер заснували Інститут
нейронауки імені Кавлі та Центр вивчення біології пам'яті
при Норвезькому університеті науки та технології в
Трондхеймі. 2005 року вони відкрили другий важливий
компонент системи позиціонування – так звані координатні
клітини (grid cells), які дають змогу формувати систему
координат, позиціонувати всередині неї предмети і
розраховувати до них шлях. Нобелівську премію в галузі
медицини та фізіології вручають із 1901 р. Її лауреатами
стали 104 науковці, зокрема 10 жінок. Наймолодшим
володарем цієї нагороди з фізіології та медицині (1923 рік)
став 32-річний Фредерік Бантінг, один із відкривачів
інсуліну. Найдорослішим лауреатом (1966 р.) став 87річний Пейтон Раус, який відкрив онкогенні віруси. Розмір
Нобелівської премії 2014 року становитиме 8 млн
шведських крон. 2013-го премію з фізіології та медицини
здобули Джеймс Ротман (Йель), Ренді Шекман
(Каліфорнійський університет в Берклі) і Томас Зюдоф
(ФРН, Стенфордський університет з 2008 року) за відкриття
молекулярних принципів організації транспортної системи
всередині клітини.

К. мед. н., доц. Циснецька А.В.
Монографії, навчальні посібники викладачів
ЛМІ, які вийшли в світ в в 2014 році.
Монографія. Ішемічна хвороба серця. Клінічна
фармакологія та фармакотерапія / Укладачі: Плєшанов Є.В.,
Регеда М.С., Кіхтяк О.П. (2014).
Монографія.
Склеродегенеративна
кальцинуюча
хвороба клапанів серця. Для викладачів та студентів
медичного
факультету,
спеціальність
7.12010001
«Лікувальна справа» / Укладач: Федоров Ю.В. (2013).
Навчальний посібник. Хелпери. Для викладачів та
студентів медичного факультету, спеціальність 7.12010001
«Лікувальна справа» / Укладач: Федоров Ю.В. (2014).
Історія України. Навчально-методичний комплекс /
Укладач: Юристовський О.І. (2014).
Навчальний посібник. Судова медицина. Розширені
тези лекцій і стандартизований контроль знань / Укладачі:
Найда А.І., Малик О.Р. (2014).
Навчальний
посібник
з
електрокардіографії.
Електрокардіографія як клініко-діагностичний метод у
клініці внутрішніх хвороб / Укладач: Федорів Я.-Р.М.
(2014).
Навчальний посібник. Шкірні ознаки внутрішніх та
інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря.
За ред. Заремби Є.Х., Циснецької А.В. (2014).
К.мед.н., доцент Гриник Б.С.

Коротко про правила при йому до Львівського
медичного інституту у 2015 році.
В 2015 році приймальна кампанія до Львівського медичного
інституту починається 10 липня. Від абітурієнтів, які
поступають після закінчення школи будуть прийматися
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання тільки
2015 року з наступними загальноосвітніми предметами:
хімія, біологія, українська мова та література (базовий
рівень знань) з кількістю балів не менше 100 з кожного
перерахованого предмета. Для вступників, які мають
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
бакалавра або спеціаліста галузі знань «Фармація» та
«Медицина» будуть організовані вступні випробування
(екзамени) з трьох предметів: хімія, біологія, українська
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мова та література (базовий рівень знань). При цьому
необхідно з кожного предмета отримати також не менше
ніж 100 балів. Для обчислення конкурсного бала
ураховуються бали з конкурсних предметів, документа про
освіту (додаток до атестата про повну загальну середню
освіту або додатка до диплома) та бали за особливі успіхи в
навчанні згідно правил прийому. При поданні заяви до
інституту необхідно буде визначити пріоритетність заяви
цифрами, причому «1» - означає найвищу пріоритетність
обраного напряму (спеціальності). Абітурієнти мають право
подавати заяви не більше ніж до п’яти ВНЗ та не більше ніж
на три спеціальності в кожному з них. Строки прийому заяв
на денну форму навчання на основі сертифікату ЗНО - до 1
серпня 2015 р. Для вступників, які складають іспити до 24
липня, а іспити будуть проведені в терміни з 25 липня до 01
серпня 2015 р. При вступі на заочну форму навчання
прийом документів та заяв проводиться в два етапи: з 15
липня та з 14 вересня.
Львівський медичний інститут приймає заяви і в
електронній формі. Докладно можна ознайомитися з
правилами прийому та додатками до правил прийому на
сайті
Львівського
медичного
інституту:
www.
medinstytut.lviv.ua або за адресою e-mail: lvivmedinst @
gmail.com.
Приймальна комісія ЛМІ

Творимо добро!
Діти заслуговують на дитинство!
Вже майже кожен мешканець Донецької і
Луганської областей на собі відчув агресію терористів.
Бойовики псевдо «народних республік» вже без усяких
докорів сумління безжально обстрілюють жилі будинки,
церкви і навіть школи… Тисячі наших співвітчизників зараз
знаходяться у небезпеці і постійному страху за своє життя.
Вони потребують нашої допомоги, зокрема діти. Думаю, що
саме їм потрібно особлива турбота. Щоб якось підтримати
маленьких українців, для усіх не байдужих благодійний
фонд «Серце ангела» організував акцію на підтримку малечі
яка зараз знаходиться в зоні АТО. Вона відбулася 12
листопада у Львівському Медичному Інституті (за адресою:
м. Львів, вул. Поліщука, 76). Студенти жертвували одяг,
іграшки, бинти, вату, порошки, мила та інші речі, яких
можуть потребувати діти. Хоч внесок здається не значним,
але і це зробить проживання наших дітлахів трішки
комфортнішим. Кожна пожертва може принести радість на
їх обличчя, адже не слід забувати, що діти перш за все
цінують увагу. Тому не потрібно бути глухим до чужих бід,
кожен при бажанні може передати частинку серця нашим
маленьким землякам. Отож, гадаю, кожен повинен взяти
приклад з майбутніх медиків і якось допомогти нашим
дітям, адже вони теж заслуговують на щасливе дитинство.

Студент - медик Ігор Книш – титулований спортсмен!
В нашому вузі вчиться відомий спортсмен дзюдоїст
Ігор Книш, який вдало поєднує заняття спортом та навчання
на стоматологічному факультеті. Успіхи Ігоря в спорті
пов’язані зі систематичним, наполегливим тренуванням з
дитинства. А в спорт його привели батьки – лікарі. Ігор
Книш народився 3 грудня 1991 року у місті Львові. З
дитинства одержав добру фізичну підготовку, з чотирьох
років почав займатися спортом: дзюдо, самбо, гірські лижи
(срібний призер України), футбол, плавання. Заняття
спортом не заважали йому добре займатися в школі і добре
закінчити її. З 2000 року Ігор активно приймає участь у
змаганнях з дзюдо, самбо та узбецької національної
боротьби кураж і стає чемпіоном України. Він
багаторазовий переможець змагань міського, обласного та
республіканського рівнів серед школярів та студентів,
юніорів та кадетів, а тепер і дорослих. Ігор – бронзовий
призер Чемпіонату світу з самбо (юніори) 2009 р. у Болгарії,
учасник чемпіонатів світу та Європи з цих видів спорту
серед дорослих. У 2014 році він став срібним призером
Кубку світу у Таллінні з самбо, а через місяць бронзовим
призером Чемпіонату світу з самбо на Кіпрі. Майстер
спорту України Ігор Книш змагався в Англії, Італії,
Болгарії, Туреччині, Польщі, Словенії, Австрії, Молдавії,
Білорусі, Росії, Литві, Естонії, на Кіпрі. Тренує Ігоря
заслужений тренер СССР Володимир Едуардович Куспиш з
спортивного товариства «ГАРТ». Цей тренер був першим
чемпіоном з дзюдо з наших терен. Ігор у 2014 р. успішно
закінчив медичний факультет і одержав диплом лікаря.
Зараз Ігор вирішив продовжити свою медичну освіту на
стоматологічному факультеті і був зарахований на третій
курс. Студент не замикається в рамках занять спортом. Він
старанно вивчає медицину, асистує лікарям на операціях,
виступає з доповідями на студентських наукових
конференціях, має 7 друкованих праць. Ігор вільно володіє
англійською та німецькою мовами. Під час ЄВРО 2012
працював волонтером. Колектив медичного інституту і
студенти бажають Ігорю подальших успіхів в спорті та
медицині.

Ігор Книш – студент стоматологічного факультету ТзОВ «ЛМІ»
титулований спортсмен дзюдоїст.

Залуська С.-І., медичний факультет

Редакція газети «Ескулап», Ярослав Олежка.
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ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!
Адміністрація ЛМІ, викладачі та співпрацівники сердечно вітають з ювілеєм вельмишановних
колег!
Жуковського Володимира Степановича – к.мед.н., асистента кафедри хірургії
Оніщук Юлію Іванівну – к.мед.н., асистента кафедри внутрішньої медицини № 2

Бажаємо високоповажним ювілярам міцного здоров’я, родинного щастя та затишку, успіхів на
педагогічній ниві!
Адміністрація ЛМІ, редколегія.

Цікаво знати, що 2015 рік - рік Синьої Дерев»яної Кози

За східним гороскопом господинею 2015-го року стане Синя Дерев’яна Коза. Як обіцяє східний гороскоп на 2015
рік, велика удача протягом всього наступного року буде супроводжувати тих людей, яким пощастило народитися в рік Бика.
Але домогтися успіху вийде тільки в тому випадку, якщо самі Бики докладуть чимало зусиль для досягнення поставлених
цілей Дуже уважними зірки радять бути людям, які народилися в рік Щура, так як їх не завжди супроводжуватиме удача.
Щоб уникнути неприємностей, гороскоп радить уважно обмірковувати кожен свій крок, а також не варто намагатися
жартувати зі здоров’ям. Щодо Тигрів, то східний гороскоп на 2015 рік Кози, обіцяє їм цілком успішний і благополучний
період, завдяки якому вони зможуть багато чого досягти в житті. Серйозні ситуації в очікують Кролі, оскільки у них будуть
часто виникати дрібні сварки і конфлікти з родичами.
У цьому році не слід будувати глобальні плани, так як доведеться діяти з урахуванням сформованої ситуації.
Великий успіх гороскоп прогнозує для людей, народжених у рік Дракона. Протягом усього року їх чекають приємні
сюрпризи та несподіванки, але і повністю розслаблятися зірки не радять. У 2015 році можуть зустріти своє щастя Змії. Варто
дуже уважно ставитися до всіх своїх дій, щоб потім не пошкодувати про зроблене. Не треба забувати про те, що потрібно
постійно підтримувати добрі стосунки з колегами, друзями і родичами. Кіз і Коней протягом досить тривалого періоду часу
пов’язує міцна дружба, саме тому, практично всі події, що будуть відбуватися в 2015 р., будуть приносити їм тільки щиру
радість. З досить серйозними проблемами доведеться зіткнутися людям, народженим в рік Мавпи. Їм слід не робити
непередбачених великих витрат, так як є ризик втратити повністю всі свої накопичення. Людям, народженим в східний рік
Півня, в 2015 р. не доведеться переживати за свої фінанси, так як фортуна перебуватиме завжди на їх боці і протягом року не
відвернеться від них ні на хвилинку. Кози, а також Собаки будуть добре спілкуватися з людьми, при цьому їх завжди буде
супроводжувати удача практично у всіх починаннях, при цьому багато хто зможе здобути бажану гармонію. Дуже уважними
та обережними на протязі всього 2015-го року повинні бути Кабани.
Інтернет ресурс, редакція газети «Ескулап»
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