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РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
У К РА Ї Н О - Ш В Е Й Ц А Р С Ь К И Й П Р О Є К Т

НАШЕ ЖИТТЯ ПОДІЛИЛОСЯ НА «ДО 24 ЛЮТОГО»
І «ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО» 2022 РОКУ

Ілюстрація Соні Лелюх

І цей випуск Вісника також поділений
на дві частини: одна – про відносно
мирне «нормально-ковідне» життя, а
друга – про дні, тижні повномасштабного вторгнення, які відчуваються, як роки.
Відколи росія розгорнула повномасштабну війну проти України, наше життя
змінилося докорінно. Багато за цей час
було написано, пережито, і ми щодня
на власні очі пересвідчуємося, як війна
руйнує наші будинки, зв’язки, усе наше
життя. Картинки з підручників, кадри з
фільмів про війну вже не є розповідями
і стали реальністю.
Проте зрозуміло одне. Збройні Сили
України з 2014 року на «відмінно» підготувалися і виконували своє домашнє
завдання, як ніхто інший в нашій країні.
І за це ми їм надзвичайно вдячні – за
вичавлення російських терористів і фашистів з нашої країни.
Ми як проєкт отримуємо надзвичайно
багато теплих і турботливих повідомлень, листів підтримки. Наші іноземні
партнери відкривають двері своїх уні-

верситетів, допомагають армії фінансово, волонтерською діяльністю, приверненням уваги своїх країн до того
жахіття, яке спричинила і продовжує
чинити росія. Наші міжнародні партнери здивовані й вражені нашим завзяттям, невпинною і неухильною жагою до
свободи, до відстоювання своїх кордонів. Ми ж знали про свій потенціал, однак шкода, що саме війна переконала,
якою сильною і об’єднаною нацією ми є.
Ми вдячні за всю ту підтримку, яку отримуємо, і сподіваємося, що зможемо
повернутися до активного творення задля кращого майбутнього України. Наші
національні партнери – медичні освітяни, лікарі, медичні сестри, управлінці
– роблять важливий внесок у медичну,
психологічну й гуманітарну підтримку
військових, захисників і внутрішньо переміщених осіб. Ми пишаємося тим, що
будували й продовжимо будувати потужну спільноту разом.
Проєкт не зупинявся. Ми працюємо
частково в нових напрямах підтримки
пацієнтів, надавачів допомоги, освітян.

“Мені хотілося показати обличчя.
Тих людей, що люблять своє діло
та землю, і в любий момент
захистять її, від посух, негод та
окупантів”.

Соня Лелюх

Також маємо у своєму портфоліо такі
активності, які зараз потребують нашої
уваги, щоб із завершенням воєнного
стану ми одразу змогли б їх розпакувати
для розвитку.
Ми відчуваємо, що наші цінності викристалізовуються і стаємо сильніші
у відкритому протистоянні, яке було
завуальованим з 2014 року. Ми не пробачимо росії геноцид української нації і
відтепер ще уважніше будемо ставитися
до свого розвитку, до цілісності, доброчесності й патріотизму.

Тетяна Степурко,
керівниця офісу впровадження проєкту
в Україні
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24 ЛЮТОГО – ДЕНЬ, КОЛИ РОСІЯ РОЗПОЧАЛА ПОВНОМАСШТАБНЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ – ЗМІНИВ
ЖИТТЯ УСІЄЇ КРАЇНИ. НАШІ ПАРТНЕРИ – ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я, ОСВІТНІ Й ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА АСОЦІАЦІЇ, ЛІКАРІ Й ЛІКАРКИ, МЕДИЧНІ СЕСТРИ
Й МЕДИЧНІ БРАТИ – І ВЛАСНЕ ПРОЄКТ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО АКТИВНОСТЕЙ, ЯКІ Є НАЙВАЖЛИВІШИМИ
В ЦІ ДНІ, ОДНОЧАСНО ВІДНОВЛЮЮЧИ Й ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ОСНОВНІ НАПРЯМИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ОСВІТНІЙ, ЛІКУВАЛЬНИЙ. ХОЧЕМО ПОДІЛИТИСЯ З ВАМИ ТИМ, ЧИМ ЖИВУТЬ ОСВІТЯНИ, МЕДИЧНІ
ФАХІВЦІ Й СПІВРОБІТНИКИ НАШОГО ПРОЄКТУ.

Пілотні заклади вищої
медичної освіти: освітній
процес і важливі ініціативи
Житомирський медичний
інститут
Освітній процес. З початком війни
Житомирський медичний інститут
припинив навчання в закладі й відновив освітній процес лише 28 березня
2022 року. Сьогодні навчання проводиться в дистанційному форматі, тому
всі спільні напрацювання інституту
з україно-швейцарським проєктом
«Розвиток медичної освіти» з розбудови систем е-навчання, надане проєктом обладнання, а також вдосконаленні навички освітян викладати
онлайн забезпечують якісний освітній процес. Житомирський медичний
інститут пропонує навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності студентам з різних регіонів
України, які не можуть продовжувати
навчання у власному закладі освіти
через війну. Ця програма безкоштовна, а результати навчання студентам
зможуть зарахувати в їхньому ЗВО.
Студенти, які хочуть взяти участь у
програмі, мають заповнити реєстраційну форму тут.

У цей час особлива увага приділяється процесу організації навчання.
До обговорення організаційних і ко-
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Особливе місце в серцях волонтерів
ЖМІ зайняли маленькі мешканці обласного будинку дитини. Волонтери
організували супровід і всю необхідну допомогу 20 малюкам першого
року життя і 10 дітям, які потребували
паліативної допомоги, під час евакуації з Житомира в безпечніші регіони
України.

ординаційних питань долучаються
представники адміністрації закладу,
освітяни й студенти, які подають пропозиції щодо модифікації освітнього
процесу. Така комунікація дає змогу зосередити увагу на позитивних і
конструктивних ідеях, що допомагають створювати нові формати взаємодії всіх учасників освітнього процесу
й визначатимуть стратегію розвитку
закладу не лише в період війни, а й у
повоєнний час.
Волонтерські ініціативи. Заклад долучився і до ініціатив із захисту держави під час війни й допомоги тим,
хто цього потребує найбільше. Передовсім, використовуючи наявні
освітні потужності симуляційно-тренінгового центру закладу, створеного
за підтримки україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти»,
сертифіковані викладачі інституту
щодня проводять навчання членів
тероборони й мешканців Житомира
базовій домедичній допомозі. Навчання пройшли вже понад 1000 осіб,
які здобули важливі знання й набули
практичні навички надання невідкладної допомоги при різних видах
вогнепальних поранень, політравмах,
кровотечі, переломах, проведення
серцево-легеневої реанімації тощо.
Житомирський медичний інститут
продовжуватиме проводити таке навчання як для професійних спільнот
області, так і для всіх охочих.
З першого дня вторгнення росії в
Україну в освітньому закладі працює

Волонтерський центр, налагоджена
співпраця з волонтерським об’єднанням України на базі ГО «Захист
та справедливість», добровольчим
батальйоном «Соколи Полісся», волонтерською організацією Житомирської міської ради й медичною ротою
«Кріт».
Завдяки співпраці адміністрації та
викладачів інституту з волонтерами
з-за кордону до Житомира надходять
гуманітарні вантажі. Вже отримано
гумдопомогу з Польщі (від медичного центру НСР м. Познань, Великопольського центру пульмонології і
торакальної хірургії, дитячого садочка
«Вільний садочок» м. Варшави), Італії,
Австрії. Завдяки співпраці з Асоціацією жінок України «Дія», отримано
гумвантажі з Великої Британії, Польщі та інших країн Європи. Гумдопомога від партнерів і друзів інституту
містить ліки, медичний одяг, лікарняну
білизну, медичні засоби, дитяче харчування, засоби гігієни й інші вкрай
необхідні речі. Окрім цього, члени
Волонтерського центру ЖМІ працюють у фондах гумдопомоги, на складах
аптечних мереж, де забезпечують логістику руху допомоги до потерпілих,
надають фінансову допомогу ЗСУ й
теробороні міста, закладам охорони здоров’я, військовому госпіталю,
обласному центру крові, обласному
центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» та
особисто людям, які потребують такої
підтримки.

Інститут веде боротьбу й на інформаційному фронті. Так, створено телеграм-канал закладу, де щодня публікується актуальна інформація про
надання домедичної допомоги у разі
травм, кровотеч та інших невідкладних станів: https://t.me/zhmi1875.
Психологи ЖМІ пропонують, зокрема, корисну інформацію для підтримання й збереження ментального
здоров’я: поради щодо спілкування
з дітьми під час війни, психологічна
підтримка людей похилого віку, допомога для підлітків у стресових ситуаціях, поради щодо того, як впоратися
з коливаннями настрою. Спеціалісти
інституту не лише поширюють інформацію онлайн, а й консультують
кожного, хто потребує допомоги, надають фахову підтримку наживо. Рада
студентського самоврядування ЖМІ
також веде інформаційну боротьбу
— створює патріотичні відеоматеріали для Instagram, TikTok та реалізує
проєкт «Кібервійська ЖМІ», що передбачає безперервну діяльність телеграм-каналу для боротьби з проросійськими фейками.
Інститут продовжуватиме діяльність,
яку вважає надпріоритетною на цьо-
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му етапі розвитку України. Заклад
формуватиме національну свідомість
і самоідентифікацію здобувачів освіти, забезпечуватиме якісний освітній
процес, підтримуватиме колег і студентів інших закладів освіти, воїнів
ЗСУ, тероборону, фахівців медичних
закладів і мешканців області.
Ви можете звернутися до Житомирського медичного інституту, якщо
хочете пройти навчання з надання
невідкладної медичної допомоги в
симуляційно-тренінговому центрі закладу або прагнете розширити знання
з медіаграмотності й інформаційної
безпеки. Звертайтеся до Інституту,
якщо вам потрібна гуманітарна, психологічна чи інформаційна допомога.
Адміністрація ЗВО, освітяни та студенти впевнені, що Україна переможе.
Слава Україні! Героям Слава!

Рівненська медична
академія
Освітній процес. Навчання в закладі
відновилося з 14 березня 2022 року
в дистанційному форматі. Війна змусила деяких викладачів Академії залишити свої домівки, що призвело
до нестачі кадрів. Тому адміністрація
адаптувала освітній процес до умов
воєнного стану й надала пріоритет
викладанню клінічних дисциплін.

На час перерви в освітньому процесі
викладачі Академії пропонували студентам брати участь у пізнавальних і
науково-популярних «зустрічах» для
обговорення питань патріотичного,
культурного й історичного характеру.
Волонтерські ініціативи. Разом з відновленням освітнього процесу ко-

ська Ірина. Штаб отримує допомогу з
усієї Рівненщини, тож волонтерки, які
мають відповідний фармацевтичний
фах, допомагають розподіляти отримані медичні засоби.
Три гуртожитки РМА приймають людей, які постраждали від російської
агресії. Місця для тимчасового проживання вже отримали 600 осіб. Особливою місією волонтери Академії
вважають забезпечення найнеобхіднішими речами й безпечним дозвіллям дітей, які були змушені покинути
домівки. Дуже радіємо, коли малеча
має ліжечка й смаколики, а всі, хто
цього потребують, – підтримку!
лектив Академії допомагає Україні в
боротьбі з російськими окупантами.
Шестеро викладачів і студентів РМА
доєдналися до лав ЗСУ. Інші допомагають військовим, постраждалим від
військових дій, переселенцям, долучаються до інформаційного спротиву
– роблять безліч необхідних сьогодні
справ, які наближають нашу перемогу.
На базі лабораторії клінічних навичок «Симуляційний центр SiRiMeds»
проводиться навчання з першої долікарської допомоги для медичних фахівців, представників військових підрозділів, служб екстреної допомоги.
Рівненська медична академія приєдналася до залучення, отримання й
розподілу гуманітарної допомоги з
інших країн. Так, за сприяння директорки медичного коледжу Туровської
Ірини з Польщі отримано гумвантажі
з медикаментами: антибіотики, кровоспинні й протизапальні препарати,
хірургічний шовний матеріал, турнікети для зупинки кровотечі й необхідне медичне обладнання, а також
інші речі, зокрема одяг, взуття, харчі.
Ця допомога була перерозподілена й
спрямована в т.ч. до Харкова й Миколаєва. Співробітники Академії вдячні
польським колегам за відданість і підтримку, яку вони надають.
На базі Рівненського драматичного
театру працює волонтерський штаб,
членами якого є викладачки Академії:
Мельничук Надія, Захарко Наталія,
Діда Галина, Дейнека Аліна, Туров-

Співробітники РМА працюють і для
підтримки психічного здоров’я колег
та студентів, намагаються привносити
позитивні моменти в життя громади.
Викладачі-психологи створили групу
психологічної підтримки для студентів, де надають консультації, щоб зняти стрес і полегшити тривожні стани.
Викладачі культурології Анатолій Тимощук та Олег Кочубей разом зі студентами влаштовують музичні вистави для жителів Рівненщини.
Війна – це складний період у житті
кожної людини, всієї України. Кожен
співробітник і студент РМА робить
свій внесок у нашу перемогу!

Львівська медична академія
Освітній процес. У Львівській медичній академії освітній процес триває в
дистанційному форматі. Пріоритетом
своєї діяльності заклад обрав безперервне забезпечення тилу, як важливу
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високого напруження, стресу, невизначеності, навички комунікації та емпатії критично необхідні.

складову найшвидшого здобуття перемоги й підтримки життя українців
у період широкомасштабного вторгнення рф. Співробітники поділяють
впевненість, що милосердя, доброта,
самовідданість, емпатія та людяність
медичних фахівців є не лише покликанням та обов’язком, а й надзвичайно
затребуваними якостями та цінностями під час війни.

дичної гумдопомоги, що вже надійшла
у місця, які найбільше її потребували.

Волонтерські ініціативи. В Академії
працюють три ключові волонтерські
напрями забезпечення тилу. У рамках
першого напряму фахівці ЗВО Володимир Похмурський, Роксолана Неділько, Марія Парфенюк, Ольга Кузьменко та Мар’ян Гончаров проводять
тренінги з надання домедичної допомоги для цивільного населення міста
й тренінги з тактичної медицини для
військових і добровольчих формувань. Для цього напряму використовується обладнання симуляційного
центру Академії, що дає можливість
якісно й швидко відпрацьовувати необхідні навички.

Як сказав Стефан Цвейг: «Милосердя
вимагає дій, а не сентиментів. Воно
знає, чого хоче, і сповнене рішучості».
Тому викладачі та студенти ЛМА щодня активно допомагають там, де можуть зробити це якнайкраще. Слава
Україні!

У рамках другого напряму збирається та доставляється з-за кордону
медична гуманітарна допомога. Співробітники Академії сортують отримані товари медичного призначення
й відправляють у гарячі точки України.
Волонтерська група Академії висловлює подяку Radek Milczarski, Fundacja
BKG, Fundacja NEUCAdla Zdrowia,
Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka
Wołościańskich та координаторам від
ЗВО Юрію Федорику й Роксолані
Неділько за сприяння в отриманні ме-

І третій напрям – ЛМА організувала
на своїй базі гуманітарний штаб для
людей, які евакуювалися з міст і областей, де проводяться активні бойові
дії. Студенти й освітяни створили дві
волонтерські групи й долучилися до
чергувань у штабі.

Також команда симуляційного центру
БДМУ вдосконалює технічні аспекти
проведення навчання. Фахівці центру
опанували нові навички для роботи в
кімнаті управління медичною симуляцією, відпрацювали техніки запису,
виведення відео/аудіо матеріалів в
онлайн, проведення дебрифінгу. Ще
в лютому 2022 року, до початку війни,
БДМУ організував і провів конференцію з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє».
Ця подія була корисною для обміну
досвідом, учасники представили напрацювання, провели майстер-класи,
зокрема щодо симуляційних технологій в умовах дистанційного навчання.
Отримані знання й набуті навички зараз дають можливість фахівцям БДМУ
вдосконалювати викладання й допомагати студентам опановувати відповідні компетентності. Телемедицина
стає невід’ємною частиною сучасної
охорони здоров’я, і БДМУ також інтегрує найсучасніші технології у свій
освітній процес.

Буковинський державний
медичний університет
Освітній процес. БДМУ не лише продовжує та вдосконалює освітній процес для студентів усіх років навчання, а
й знаходить можливість пілотувати інноваційні курси. Так, у цьому семестрі
вперше викладається курс «Людяність та емпатія в роботі медичного
фахівця», що розроблено у 2021 році
за сприяння україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти».
Це зовсім новий курс, який мав вперше викладатися в БДМУ, і його старт
припав на початок війни. У викладачів курсу були сумніви й побоювання
щодо його успішного впровадження
під час воєнного стану в країні. Однак
за відгуками студентів курс не лише
не втратив своєї актуальності, а й став
ще більш доречним. Адже в умовах

Волонтерські ініціативи. Співробітники ЗВО активно долучилися і до
волонтерських ініціатив: з початком
війни впроваджуються важливі й унікальні заходи для підтримки українців та України. Свою увагу фахівці
закладу зосередили на створенні
можливостей для всіх, хто потребує
своєчасних консультацій лікарів. Так,
команда Буковинського державного медичного університету разом із
ІТ-компанією NLSQL (Лондон, Вели-
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кобританія) розробили сервіс віддалених консультацій DoctorOnlineUA,
який запустили в роботу на початку
березня. Цей сервіс розроблений на
захищеній платформі Calendly (команда якої також підтримує українців
у цей складний час), а всі сторінки
лікарів деперсоналізовані. Зараз у
цьому сервісі працює вже майже 300
лікарів, психологів і психотерапевтів:
співробітники БДМУ, та інших медичних університетів і закладів охорони
здоров’я. Фахівцям вдалося надати
вже понад 600 онлайн-консультацій.
Чат-бот DoctorOnlineUA працює через Телеграм

месенджер Facebook

записатися на онлайн-консультації
сертифікованих лікарів через сервіс
Helsi.me (https://helsi.me/).
На базі центру симуляційної медицини БДМУ постійно проходять
тренінги з тактичної медицини. Навчання проводиться за міжнародними
стандартами в міні групах, щоб кожен
учасник міг належно відпрацювати
важливі навички. У програмі курсу надання допомоги при кровотечах, при
порушенні дихання, огляд постраждалого на місці події та інші важливі
знання й навички.
БДМУ й надалі забезпечуватиме
освітній процес і створюватиме можливості для надання медичної допомоги українцям до остаточної перемоги України над ворогом і в мирний
час.

Тернопільський
національний медичний
університет
Сайт

Miсrosoft Teams

За ініціативи Тетяни Білоус, викладачки БДМУ, та її колег вдалося зібрати
спільноту лікарів і психологів, закупити гарнітури, провести навчання й
розпочати прийом дзвінків для консультування лікарями практично всіх
профілів і психологами на безоплатній гарячій лінії Міністерства охорони
здоров’я України – 0800602019. За цей
період фахівці прийняли вже близько
шести тисяч дзвінків з усієї України.
Наразі на лінії працює біля 40 лікарів
різних спеціальностей і психологів,
з яких 20 із БДМУ. Також спільно з
чудовою командою платформи Helsi
вдалося створити й швидко запустити
оновлений функціонал телемедичних консультацій, тобто є можливість

Освітній процес. Попри те, що війна
в Україні триває, університет продовжує роботу у звичному режимі.
Дистанційне навчання для студентів
було відновлено 14 березня, але навчальний рік у ЗВО продовжать на
два тижні, щоб надолужити пропущені навчальні години. В університеті проходять наукові конференції та
студентські конгреси. Тернопільський
національний медичний університет
дає можливість студентам інших медичних університетів, що закрилися
через війну, продовжити навчання.
Для реєстрації в університеті студенти мають заповнити форму.

Викладачі університету продовжують
підвищувати свою кваліфікацію навіть
під час війни. З 8 лютого по 31 березня 2022 року 40 освітян ТНМУ пройшли курс підвищення кваліфікації
«Як навчити студентів комунікувати
(пацієнто-орієнтований підхід, особливості медичного консультування)».
До організації курсу долучилися Відділ внутрішнього забезпечення якості

вищої освіти і робоча група викладачів, які були учасниками міжнародних
тренінгів з комунікацій у медицині,
володіють навичками фасилітації та
є розробниками курсу «Людяність
та емпатія в роботі медика» в рамках україно-швейцарського проєкту
«Розвиток медичної освіти», Наталія
Галіяш, Оксана Сидоренко, Ірина Боровик, Софія Гусак. Під час практичних занять курсу учасники й учасниці
поліпшили власні комунікативні навички, розібралися з правилами невербальної та вербальної комунікації,
питаннями бар’єрів у комунікації, опанували сучасні інструменти навчання
студентів-медиків. Оскільки курс відбувався у гібридному форматі (наживо й дистанційно), освітяни швидко
опанували навички роботи в малих
групах, розбору й аналізу кейсів, ведення групової дискусії, організації
рольової гри, представлення реальних клінічних і педагогічних випадків
(storytelling), проведення вправ-криголамів, а також онлайн-інструменти,
зокрема Menti, Padlet, Google slides,
Google forms.
У ТНМУ продовжують роботу групи
рівних – регулярні зустрічі викладачів для безперервного навчання, які
вже понад рік успішно функціонують
в університеті.
З 27 лютого на базі центру симуляційного навчання ТНМУ проводяться курси домедичної допомоги в екстремальних умовах.
Відповідні знання й навички вже
здобули 1300 волонтерів, лікарів,
журналістів,
представників
тероборони.
Волонтерські ініціативи. Університетська клініка з перших днів війни
надає безоплатну стоматологічну допомогу воїнам ЗСУ і тимчасово пере-
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міщеним особам. Стоматологічні послуги отримали більш ніж 100 людей,
у тому числі й маленькі пацієнти, яким
потрібна профільна дитяча стоматологічна допомога. Завідувач стоматологічного відділення університетської
клініки, доцент кафедри стоматології
факультету післядипломної освіти
Володимир Мачоган розповідає, що
вони з колегами організували реєстратуру для відвідувачів і відкрили
рентгенологічний кабінет. Адміністрація університету виділила кошти
на базові матеріали для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам
з гострим зубним болем і проведення
прицільної рентгенографії. До ініціативи долучилися медсестри. Незамінними помічниками є лікарі-інтерни
першого й другого років навчання, які
ведуть прийом, асистують викладачам.
У нескладних випадках вони цілком
самостійно надають стоматологічну
допомогу — видаляють рухомий зуб,
ліквідовують гострий біль.
Надають
безоплатну
медичну
онлайн-допомогу й клініцисти ТНМУ.
Викладачі у співпраці з європейською
платформою охорони здоров’я Klinika
Digjitale запустили безоплатний
онлайн-сервіс здоров’я для українців
— Digital Clinic for Ukraine з метою
надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам у будь-який час і де
завгодно.
З першого дня повномасштабного
вторгнення російських військ в Україну в університеті запрацював волонтерський центр, що зараз консолідує
фінансову та гуманітарну допомогу

для ЗСУ, лікарень і громадян України, які її потребують. Щодня до центру звертаються близько 200 осіб, які
знайшли безпечний прихисток у Тернополі. Волонтери центру – викладачі
й студенти університету — разом розбирають отримані гуманітарні вантажі від закордонних й українських
добродіїв, сортують отримані товари, формують відправлення згідно із
замовленням і надсилають у ЗСУ, лікарні та військові госпіталі. Найбільші
замовлення відправили в госпіталі
Києва, Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра, Миколаєва.
Допомога у волонтерський центр
ТНМУ надходить з різних джерел.
Найактивніше відгукнулися студенти ТНМУ, які є громадянами Польщі.
Вони влаштовують акції на підтримку
українців і збирають допомогу. Також
випускники університету з інших країн доправляють гумвантажі до кордонів Польщі, звідки університет забирає матеріальну допомогу власним
транспортом. На прохання викладачів
ТНМУ про допомогу відгукуються
їхні колеги в різних країнах світу, великі госпіталі. Більше про роботу волонтерського центру ТНМУ тут:

Університет також надав тимчасове помешкання у своїх гуртожитках
тимчасово переміщеним через війну
особам. Їм активно надається необхідна допомога. На сайті університету
щодня оновлюється інформація щодо
наявності вільних місць для тих, хто
шукає прихистку. Люди, які стали тимчасово переміщеними особами, прибули до Тернополя, зареєструвалися в
міській раді, отримали статус і скерування на поселення, можуть звертатися до ТНМУ.

Харківський національний
медичний університет
Освітній процес. З початком війни й
дотепер Харків зазнає масивних бомбардувань і руйнацій від російської
армії, в області продовжують точитися

активні бої. Та попри небезпечні умови, Харківський національний медичний університет продовжує працювати в своєму рідному місті — заклад
не переїхав до іншого регіону. Проте
частина викладачів ХНМУ переїхала у
безпечніші регіони України, зокрема,
україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» підтримав
реалокацію викладачів ХНМУ до Івано-Франківської області, де для них
забезпечені умови для проведення
навчання дистанційно.
Освітній процес в університеті відновлено в дистанційному форматі.
Для цього команда ХМНУ відновила
роботу інформаційно-комунікаційної
системи, яка була запущена в закладі
за часів пандемії COVID-19 і забезпечувала можливість навчати студентів дистанційно. Тож у березні були
розгорнуті віртуальні сервери, що
забезпечують безперебійну роботу
організаційних і навчальних модулів
автоматизованої системи управління
університетом, інформаційно-освітнього порталу «Дистанційне навчання ХНМУ», наукової бібліотеки,
репозиторію тощо. Харківський національний медичний університет
має 120 курсів для дистанційного навчання, які забезпечують проведення
навчання в асинхронному режимі з
елементами синхронного. В асинхронному режимі студенти самостійно визначають час свого навчання
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сультативна допомога, прийом хворих
і розповсюдження медичної гумдопомоги на станціях Салтівської лінії
Харківського метрополітену. Студенти університету працюють як волонтери та перекладачі, супроводжують
місіонерів, допомагають у заповнені
документації.

незалежно від офіційного розкладу та
місця перебування, а для організації
освітнього процесу використовують
цифрові технології Google Workspace
for Education, платформу Moodle, месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp).
Для запровадження елементів синхронного режиму навчання визначено графіки доступності й час для
консультацій від викладачів. Проводиться постійний моніторинг студентів з метою визначення їхнього
місцезнаходження, наявності мобільного й інтернет зв’язку, можливостей
доступу до електронних систем для
навчання. У разі відсутності зазначених можливостей у кожному випадку
визначається індивідуальний підхід,
за якого якість надання освітніх послуг не страждатиме. Університет
розробляє і впроваджує додаткові
цифрові інструменти для поліпшення
методичного підходу до освітнього
процесу. Викладачам і студентам постійно надається сучасна інформація
від університетів інших країн. Подібні
заходи дають студентам можливість
повертатися до занять і поступово
засвоювати матеріал, передбачений
програмами навчальних дисциплін, та
здобувати необхідні компетентності
за результатами навчання.
Робота клінічних кафедр ХНМУ і
медична допомога. З 24 лютого більшість викладачів ХНМУ, які залишилися в області, перейшли в посилений
режим роботи в лікарнях. Медичні заклади, де розміщені кафедри ХНМУ,
першими взяли на себе удар і сьогодні надають усю необхідну медичну допомогу українцям та ЗСУ.
Викладачі кафедри медицини не-

відкладних станів, анестезіології та
інтенсивної терапії цілодобово чергують у відділеннях анестезіології та
реанімації, політравми. Співробітники кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії
та травматології надають допомогу
пораненим, виконують хірургічну обробку ран, лікують вогнепальні поранення, встановлюють різні види
апаратів зовнішньої фіксації кісток
на стержневій основі. Викладачі кафедр хірургії проводять операції з
видалення куль, уламків вибухових
снарядів з внутрішніх органів. Також
проводиться лікування опікових ран.
Завідувач кафедри хірургії №3 професор Макаров В.В. провів складну й
унікальну операцію з циркулярної резекції трахеї з резекцією трьох напівкілець та анастомозом трахеї кінець
в кінець та ушиванням пошкодженої
ділянки стравоходу. В умовах війни
така операція була проведена вперше.
Викладачі терапевтичного профілю
цілодобово надають консультації й
психологічну підтримку в телефонному та онлайн-режимі всім, хто цього
потребує. Ті викладачі, які були вимушені залишити свої домівки й евакуюватися в інші міста та області України,
допомагають надавати медичну допомогу в місцевих лікарнях.
Харківський національний медичний
університет долучений до роботи
міжнародної місії «Лікарі без кордонів» (MSF), яка працює в Харкові
з другого квітня. До складу основної
групи входять чотири медичні працівники й один логіст. Це громадяни
Франції, США й Судану. Медики MSF
спільно з волонтерами ХНМУ працюють у двох напрямах. Перший — кон-

Представники клінічних кафедр
ХНМУ працюють у мобільних медичних центрах на станціях метро «Академіка Павлова», «Академіка Барабашова», «Київська» та «Пушкінська».
Вони проводять повноцінний огляд
хворих: вимірюють температуру, артеріальний тиск, рівень оксигенації, за
потреби – рівень цукру в крові. Також
лікарі MSF та університету проводять
спільні огляди мешканців Харкова.
На одній зі станцій метро студент
п’ятого року навчання І медичного
факультету ХНМУ Сергій Алхімов самостійно організував медичний пункт
і надає медичні консультації людям,
які цього потребують. Багато людей,
які перебувають у метро, звуть його
«наш лікар» і вдячні за небайдужість
та співчуття.
Другий напрям роботи місіонерів —
консультативна й практична допомога лікарям обласної травматологічної
лікарні. Два представники місії MSF
і студентка шостого року навчання І
медичного факультету Гарбуз Анна
організували й провели лекції для
лікарів і середнього медичного персоналу лікарні на теми: «Медичне
сортування», «Механізми військової
травми». Медики MSF проводять і
планують продовжити тренінги для
медичного персоналу, а також надаватимуть консультативно-хірургічну
допомогу.
Пишаємося нашими колегами й здобувачами вищої освіти! Наша сила в
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Заклади медичної допомоги,
лікарі й медсестри
– Зустрічі групи рівних приємні
завжди, але сьогодні це був
ковток свіжого повітря та
“острів нормальності” в нашому
непевному повсякденні. Дякую,
друзі, що прийшли!
Анастасія Гібескул,
фасилітаторка групи рівних,
сімейна лікарка, Кривий Ріг

– Спочатку нелегко було
наважитися на зустріч, але
спробували. Вийшло все добре.
Лікарі лишилися дуже задоволені.
Наталія Ружніцька,
фасилітаторка групи рівних,
сімейна лікарка, Чортків

Зустрічі груп рівних
Відбуваються зустрічі груп рівних там,
де це дозволяє воєнний стан. Фахівці
Львівської, Рівненської, Тернопільської, Дніпропетровської, Черкаської,
Херсонської областей, м. Києва й багатьох інших регіонів продовжують
зустрічатися онлайн або наживо, навчатися й підтримувати одне одного.
У переліку тем для навчання з’явилися
нові аспекти – допомога при пора-

неннях, кровотечах, панічних атаках
і ПТСР, але лікарі й медичні сестри
продовжують вивчати й звичні для
мирного часу теми. Цінно, що запропонований формат – групи рівних –
дає можливість медичним фахівцям
продовжувати своє навчання, швидко
опановувати нові важливі навички,
об’єднуватися з медичними освітянами або допомогати один одному, особливо під час війни.

– Сьогодні зустріч групи рівних
вийшла особливо душевною. Ми
хотіли знати, які зміни в психіці
людей нас чекають та що нам з
цим робити. Атмосфера зустрічі
була теплою. Учасники відчули
полегшення. Тепер ми готові до
роботи. Велике-превелике дякую
всім учасникам, нашому чудовому
спікеру й проекту.
Катерина Почтар,
фасилітаторка групи рівних,
лікарка-терапевтка, Рівне
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безоплатний доступ до онлайн-курсів «Як працює охорона здоров’я»,
«Системи фінансування охорони здоров’я», «Управління якістю в охороні
здоров’я» у квітні-травні 2022 року.
Ці освітні курси розроблені минулого року для викладачів, науковців,
дослідників, студентів і всіх, хто цікавиться темою охорони здоров’я.
Інформація й матеріали курсів мають
виключно прикладний характер, а
лектори є практиками з багаторічним
досвідом роботи в системі охорони
здоровʼя. В умовах невизначеності й
воєнного стану онлайн-курси можуть
стати частиною освітнього процесу
для студентів-медиків та допомогти
викладачам.
Тож навчайтеся онлайн на таких курсах:
«Як працює охорона
здоров’я»

Заходи Проєкту
Закупівля ліків, аптечок
невідкладної допомоги,
надання тимчасового
притулку партнерам Проєкту
Проєкт за погодженням зі Швейцарським посольством реалізує активності для підтримки різних груп фахівців, робота яких важлива під час
воєнного стану. У березні спільно з
Академією сімейної медицини України Проєкт розпочав закуповувати
медикаменти для пацієнтів, аби забезпечити безперервне лікування на
прифронтових і окупованих територіях. Уже понад 4700 упаковок ліків
доставлені у 10 міст-центрів розподілу, звідки медикаменти прямують
до закладів охорони здоров’я міст і
селищ, які їх найбільше потребують.
Ліки вже доставлені до Херсона, Мелітополя, Бердянська, Баштанки тощо.
Також Проєкт закуповує складові для
формування аптечок невідкладної

допомоги, бандажі, турнікети. Перша
партія закуплених матеріалів доставлена в Україну в квітні і поширена серед користувачів.
Освітянам з пілотних закладів вищої
медичної освіти й медичним фахівцям
з партнерських закладів охорони здоров’я, які розташовані на територіях,
що зазнали найбільших атак ворога,
за запитом був наданий тимчасовий
притулок в Івано-Франківській області. Таку підтримку отримали майже
30 фахівців партнерських закладів.
Проєкт продовжуватиме підтримку
цих ініціатив і надалі.

Безоплатний доступ до
онлайн-курсів з управління
в охороні здоров’я на
платформі Prometheus
Проєкт спільно з Українським центром охорони здоров’я і платформою
онлайн-освіти Prometheus відкрив

«Системи
фінансування
охорони здоров’я»

«Управління якістю
в охороні здоров’я»

Пройти курси на базі платформи
онлайн-освіти Prometheus можна незалежно від місця перебування, потрібен тільки інтернет.
Усі освітні курси розроблено в рамках реалізації україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти»,
який виконується в Україні Швейцарським інститутом тропічного і
громадського здоров’я (Swiss TPH)
за підтримки Швейцарської агенції
розвитку та співробітництва (SDC) у
співпраці з Українським центром охорони здоров’я.
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З 24 ЛЮТОГО ВСІ ЗУСИЛЛЯ ОСВІТЯН, МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ, УКРАЇНЦІВ СПРЯМОВАНІ НА ЗДОБУТТЯ
БЕЗЗАПЕРЕЧНОЇ ПЕРЕМОГИ НАД ВОРОГОМ. АЛЕ ДО ЦІЄЇ ДАТИ, ДО ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО
ВТОРГНЕННЯ ПРОЄКТ СПІЛЬНО З ПАРТНЕРАМИ ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ БАГАТО ВАЖЛИВИХ РЕЧЕЙ.
ЗГАДУЄМО НАШІ МИРНІ АКТИВНОСТІ Й ВІРИМО, ЩО ВЖЕ СКОРО МИ ЗНОВУ ЗАПУСТИМО САМЕ ЦЕЙ
ФОРМАТ НАШОЇ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

Семінар для випускників курсу
«Менторство в інтернатурі»
Після двох місяців онлайн-навчання
на курсі з менторства в інтернатурі 15
січня учасники й учасниці зустрілися
наживо під час семінару «Від теорії
до практики: шлях перших українських менторів в інтернатурі». Протягом семінару ментори й менторки
обмінювалися вже набутим досвідом,
ділилися власними успіхами, напрацюваннями й навіть переживаннями
щодо необхідних змін для функціонування менторства в інтернатурі в
Україні.
І, звичайно, продовжили навчання й
розвиток компетенцій. Разом з Ігорем Заставним, сімейним лікарем,
спікером курсу з менторства, вдосконалювали навички проведення
дебрифінгу, надання зворотного зв’язку лікарям-інтернам, вчилися комунікувати з менті, спільно приймати
рішення, фокусуючись на меті й усвідомлюючи освітні цілі. З Дариною
Дмитрієвською, сімейною лікаркою
і тренеркою, розбиралися в особли-

востях недискримінаційної комунікації. Команда Академії медичної мережі
«Добробут»: Альона Матейчук, лікарка й менторка для лікарів-інтернів,
Олександр Белько і Євгенія Логінова, власне інтерни Медичної мережі
«Добробут», Вікторія Ковач, координаторка центру підготовки інтернів,
розповіли про інститут менторства,
який уже існує в цій клініці. Разом говорили про мотивацію лікарів-інтернів і їхніх менторів, страхи й відповідальність кожного учасника процесу,
про важливість довіри й підтримки
на кожному етапі розвитку лікаря-інтерна, а також про необхідність чітких
алгоритмів для лікарів-інтернів і менторів, які дадуть можливість пацієнтам
спокійно піти на такий прийом.
Звичайно, на цьому ми не плануємо
зупинятися. Впевнені, що з кожним
наступним кроком, кожним випуском
курсу «Менторство в інтернатурі»
кількість фахових менторів лише зростатиме. Саме тому вже під час цього
семінару почали формувати спільноту менторів, у чому нам допомага-

ла фасилітаторка й тренерка Ольга
Бершадська. Віримо, що ця спільнота
підтримуватиме невпинний розвиток
якісної інтернатури в Україні, сприятиме безперервному професійному
розвитку і вдосконаленню фахових
компетенцій менторів. Ми обов’язково повернемося й запропонуємо
онлайн-курс і нові можливості для
навчання для менторів в інтернатурі!
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викладачі можуть у реальному часі
спостерігати за процесом навчання
та записувати його для подальшого
аналізу.

Відкриття центру
симуляційних технологій
у навчанні в Рівненській
медичній академії
У січні 2022 року Рівненська медична
академія відкрила власний центр симуляційних технологій за підтримки
україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». На базі центру
студенти, а також медсестри й медбрати, які практикують окремо або в команді з лікарями, зможуть відпрацьовувати клінічні навички на спеціальних
манекенах і в максимально наближених до роботи з реальними пацієнтами
умовах. Центр симуляційних техноло-

гій у медичній освіті РМА складається
з 14 кімнат, оснащених:
• манекенами, медичним обладнанням, штучними частинами тіла —
всім необхідним для відпрацювання
медичних навичок у наближених до
реальних умовах;
• камерами, мікрофонами, екранами — для максимально ефективного освітнього процесу: студенти й

Початок тренінгового онлайн-курсу
для фасилітаторів груп рівних
У лютому стартував новий тренінговий онлайн-курс для фасилітаторів і
фасилітаторок груп рівних для медичних фахівців. Разом з нами розпочали
навчання 30 активних і ініціативних,
готових до запровадження сучасних
форматів БПР в Україні лікарів і лікарок, медичних сестер і медичних
братів первинної й навіть спеціалізованої та екстреної ланок медичної
допомоги. Щотижня ми зустрічалися з
медичними фахівцями й опановували
навички фасилітації, розбиралися в

особливостях організації групи рівних у закладі, заглиблювалися в питання мотивації фахівців долучатися
до самокерованих форматів БПР.
На жаль, після початку повномасштабної війни ми змушені були припинити проведення навчання, проте
обов’язково відновимо його й підтримуватимемо створення нових груп
рівних у Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській,
Донецькій, Херсонській, Івано-Фран-

«Уряд Швейцарії через україно-швейцарський проєкт “Розвиток медичної
освіти” приділяє велику увагу розвитку
освіти лікарів, медсестер і медбратів,
які працюватимуть або вже працюють
на первинній ланці медичної допомоги в Україні. Проєкт першочергово
працює над розбудовою саме симуляційного навчання. З 2019 року ми
інвестували понад 15 млн грн у запровадження і розвиток сучасних симуляційних технологій у шести медичних
ЗВО в Україні. Центр у Рівненській
медичній академії отримав підтримку в
розмірі 3 млн грн», — зазначив Мартін
Рааб, керівник україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти».
Нагадаємо, що Проєкт відкрив уже
п’ять лабораторій клінічних навичок
у Львівській медичній академії, Тернопільському національному медичному університеті, Харківському національному медичному університеті,
Житомирському медичному інституті,
Буковинському державному медичному університеті. Відкриття центру в
Рівненській медичній академії шосте
й завершальне. У подальшому Проєкт
спільно з партнерами працюватиме
над поліпшенням викладацьких і комунікаційних навичок медичних освітян,
які працюють у центрах симуляційних
технологій.
ківській, Львівській, Рівненській, Волинській, Київській, Одеській, Закарпатській, Кіровоградській, Запорізькій
областях і на всій нашій українській
території.
До війни в Україні активно працювали понад 50 груп рівних і багато з
них продовжують працювати навіть
в умовах воєнного часу. Зустрічі груп
рівних навіть у надскладних умовах
дають можливість медичним фахівцям, освітянам не припиняти власний
безперервний професійний розвиток
і швидко набувати критично необхідні
навички, які допомагають справлятися
з новими викликами війни.
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Відкриття студентського простору в
Львівській медичній академії

СУЧАСНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ВИКЛИКАЄ
ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ, ПОРОДЖУЄ БАЖАННЯ БІЛЬШЕ
ЧАСУ ПРОВОДИТИ У ЗВО, СПРИЯЄ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА
ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ.
У 2021 році Проєкт спільно з агенцією
просторового розвитку Zvidsy.Agency
й пілотними ЗВО розпочали втілювати концепцію створення зручних і
корисних просторів для самореалізації та нетворкінгу студентів. Такі простори перетворюють університети з
навчальних закладів на освітні платформи: тут освітній процес не зосереджений виключно в аудиторіях, а
відбувається навіть під час неформального спілкування студентів, викладачів
у різних куточках закладу.
І от уже в січні 2022 року відкрито перший такий простір у Львівській медичній академії. Освітній простір тут активував подвір’я закладу. Архітектори
розмістили сучасні й зручні парклети,
де студенти можуть посидіти, готуючись до пар. Парклети обладнанні розетками для вуличного використання.
Одна зі стін подвір’я прикрашена муралом на медичну тематику.
«Ті будівлі, в яких зараз розміщені
ЗВО, не відповідають сьогоденним

потребам студентів. Здобувачі освіти
потребують простору для реалізації
свого творчого потенціалу. Ми переконалися в цьому, опитавши студентів і студенток. Освітній простір, який
сьогодні відкриваємо, – це відповідь
саме на їхній запит», — говорить Тетяна
Степурко, керівниця проєктного офісу
україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».
Студенти погоджуються з цим і радіють позитивним зрушенням у розвитку ЗВО, які відповідають саме їхнім
інтересам. «Віртуальне середовище,
заручниками якого ми стали, не може
замінити живого спілкування. Ми всі
опинилися в умовах, коли нам потрібні
публічні простори на свіжому повітрі,
де можна провести час із друзями. Ця
локація саме для цього — для нетворкінгу студентської спільноти й освіти,
яка виходить за рамки звичного її розуміння»,— підкреслила Діана Сахарнацька, студентка академії третього
року навчання.
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Продовження марафону медичної
освіти. Три випуски
ПОЧИНАЮЧИ З СІЧНЯ
ПРОДОВЖИЛИ ГОВОРИТИ
ПРО ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ
РЕСУРСІВ В ОХОРОНІ
ЗДОРОВ’Я В РАМКАХ
МАРАФОНУ МЕДИЧНОЇ
ОСВІТИ, ЯКИЙ ПРОЄКТ
ЗАПОЧАТКУВАВ У
ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ.
ВСТИГЛИ ОРГАНІЗУВАТИ
ДВА ЕТЕРИ-ОБГОВОРЕННЯ Й
ЗАПИСАЛИ ОДНЕ ІНТЕРВ’Ю.

26 січня 2022 року в сьомому
епізоді Марафону медичної
освіти розбиралися, чому людяність і емпатія завойовують
світ і як вони змінюють медичну освіту.
Разом з Анастасією Леухіною, незалежною фасилітаторкою, головою ГО
«Горизонталі.Медицина», авторкою
«Зовсім не страшної книги», Тетяною
Гавриш, кандидаткою юридичних наук,
адвокаткою, керівною партнеркою
юридичної фірми ILF, Наною Войтенко, докторкою біологічних наук, професоркою Київського академічного
університету, ректоркою приватного
ЗВО «Академія Добробут», Катериною Геруш, студенткою четвертого
курсу Буковинського державного медичного університету, Олександрою
Палагіцькою, заступницею директора
з медсестринства Дитячого Центру
Здоров’я ім. Анни Мазуренко, Оленою Ігнащук, координаторкою з медичної освіти україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти»,
говорили про важливість і наявні
можливості для формування відповідних компетентностей у студентів і
студенток медичних ЗВО для людяної
й емпатійної комунікації з пацієнтами,
про зміну парадигми патерналістської

медицини на людиноцентровану,
підвищення довіри та встановлення
партнерської взаємодії фахівців охорони здоров’я і пацієнтів на всіх етапах надання медичної допомоги.
«Коли я навчалася в медичному університеті, нас вчили таким собі алгоритмам опитування: які запитання потрібно поставити та в якому порядку,
щоб зібрати анамнез, поставити діагноз і далі лікувати. Коли ж ти на практиці берешся за роботу і спілкуєшся з
пацієнтами, то стикаєшся з абсолютно
різними ситуаціями. Коли помер мій
перший пацієнт, я пережила неймовірний шок. Я не знала, як спілкуватися з родичами. Не розуміла, як сказати
дочці пацієнтки про смерть і як мені,
лікарці, прожити цю ситуацію. Це була
тяжка травма, і вихід тоді був лише
один — перейняти досвід колег. Тому
й виникає таке сильне прагнення дати
інструменти, щоб лікарі вже на додипломній освіті вчилися комунікації з
пацієнтами», — каже Олена Ігнащук.
Під час цього етеру презентували
новий посібник для викладачів медичних ЗВО, а також для медичних
фахівців, пацієнтів і координаторів
пацієнтських груп та інших спільнот —
перше українське видання про те, як

викладати в медичних ЗВО дисципліни, пов’язані з пацієнтоорієнтованим
підходом, як поліпшувати якість спілкування в охороні здоров’я, будувати
довіру й партнерські стосунки для
досягнення найкращого рівня здоров’я людей в Україні. Посібник «Людяність та емпатія в охороні здоров’я»
— це не збірка лекцій і не методичка.
Це корисний інструмент, наповнений
різними кейсами, відео та рефлексіями. У посібнику є багато алгоритмів і
схем, але основний фокус зроблений
на комунікації з пацієнтами в різних
ситуаціях.
Переглянути сьомий випуск
марафону можна тут:

а завантажити посібник «Людяність
та емпатія в охороні здоров’я» тут:
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У восьмому епізоді Марафону,
який відбувся 9 лютого, говорили про інтернатуру й надважливу роль ментора у процесі
навчання й розвитку лікаря-інтерна.
Цього разу до обговорення долучилися Сергій Убогов, генеральний директор директорату медичних кадрів,
освіти й науки МОЗ України, Младена
Качурець, заступниця міністра охорони здоров’я (2019), директорка Департаменту з розвитку та навчання персоналу медичної мережі «Добробут»,
Олексій Риков, медичний директор
з педіатрії медичної мережі «Добробут», Ілга Ремізова, лікарка-методистка, педіатр, КНП «Михайлівська багатопрофільна лікарня», Олександр
Белько, лікар-інтерн медичної мережі
«Добробут». Спільно розмірковували про цілі й завдання інтернатури,
можливості створення сприятливих
умов у закладах охорони здоровʼя для
розвитку автономії лікаря-інтерна,
а також визначали, яку роль відіграє
ментор у становленні професійного
лікаря і як стати ментором мрії для
своїх менті.
«Якщо ми формально підходимо до
інтерна і він чи вона діє виключно в
рамках своєї програми, то ми ніколи
не досягнемо професійної автономії.
По-перше, ставлення до інтерна має
бути як до колеги. Він має бути залучений до професійної роботи не як
спостерігач, а як активний учасник
процесу. По-друге, тут потрібні люди,
які допоможуть інтерну на шляху становлення його професійної поведінки», — Олексій Риков.

Також під час цього етеру обговорювали важливість відповідної підготовки менторів для інтернатури. Такою
освітньою можливістю є, зокрема,
курс «Менторство в інтернатурі»,
який реалізував україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної
освіти» спільно з Медичною мережею «Добробут».
«Як учасниця курсу хочу висловити
своє захоплення. Цей курс змінив мій
світогляд і уявлення про те, як потрібно комунікувати з інтернами. Мені
вдалося почерпнути багато важливої
інформації, яку я використовую і в комунікації з молодими працівниками,
які мають досвід роботи менше, ніж
рік», — ділиться Ілга Ремізова.
Переглянути
восьмий
Марафону можна тут:

епізод

І вже зовсім скоро ми оприлюднимо
матеріали курсу для всіх зацікавлених,
тож стежте за апдейтами.

І трохи незвичний формат для
Марафону, але ми просто не
могли залишити вас без змістовного, цікавого й місцями
смішного інтерв’ю з нашим лідером Проєкту.

Мартін Рааб — швейцарець з інженерною освітою в біомедицині, який поліпшує медичну освіту й організацію
охорони здоров’я в Україні разом із
київським проєктним офісом. Як так
сталося, що людина з іншої галузі та
країни одного дня зробила крок у бік
охорони здоров’я України і залишається в цьому секторі вже понад 20
років. Про життя, покликання й медицину розпитала лідера україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» Інга Баєр — журналістка,
ексречниця Національної служби
охорони здоров’я.
Переглянути інтерв’ю можна тут:
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Новий курс «Фінансовий
менеджмент для управлінців
в охороні здоров’я»
• зрозуміти й почати оперувати фінансовою термінологією;
• навчитися формулювати й використовувати фінансові
аргументи на основі фінансової звітності під час презентацій і переговорів із власниками, замовниками,
контрагентами;
• опанувати розрахунок собівартості медичної послуги
та планування валового прибутку від надання послуги;
• розібратися у можливостях створення компенсаційних пакетів для медичного персоналу, зрозуміти як
обирати відповідні системи й форми оплати персоналу, фінансово вигідні для лікарні;

Український центр охорони здоров’я спільно з україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти» в
лютому запустили черговий онлайн-курс у рамках освітньої програм для менеджерів охорони здоров’я. Курс «Фінансовий менеджмент для управлінців в охороні здоров’я»
розрахований на п’ять тижнів активного навчання, протягом яких учасники зможуть:

• навчитися оцінювати фінансовий стан медичного закладу й планувати його прибутковість, управляти витратами, фінансово обґрунтовувати рішення про аутсорсинг медичних і господарських робіт та послуг,
інвестиційні рішення — про заміну обладнання, навчання персоналу, впровадження нових послуг, розширення діяльності.
Дізнавайтеся більше інформації про курс і можливості
реєстрації на навчання тут:

Онлайн-семінари з написання дослідницьких
пропозицій у рамках конкурсу дослідницьких
команд та ідей
У січні проєкт оголосив конкурс дослідницьких команд та ідей для пілотних ЗВО. Переможці цього конкурсу
зможуть отримати підтримку для реалізації наукового дослідження протягом 2022 року, а також допомогу в
підготовці публікацій до міжнародних наукових видань, що індексовані
Scopus!
Щоб допомогти зацікавленим представникам і представницям пілотних ЗВО в розробленні дослідниць-

ких пропозицій, Проєкт провів два
онлайн-семінари. Загалом семінари
відвідали близько 70 учасників і учасниць. Наставниці-дослідниці – Тетяна
Степурко, керівниця проєктного офісу україно-швейцарського проєкту
«Розвиток медичної освіти», соціологиня; Валентина Ануфрієва, координаторка з освіти в менеджменті
охорони здоров’я україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної
освіти» – детально розповіли про
нову дослідницьку ініціативу Проєк-

ту, поділилися лайфхаками і корисними інформаційними ресурсами, що
стануть у пригоді під час написання
дослідницьких пропозицій, а також
відповіли на запитання від потенційних аплікантів.
У результаті Проєкт отримав 16 наукових пропозицій від пілотних ЗВО,
з яких обрали шість переможців. Тож
чекайте нові подробиці й, головне,
приголомшливі дослідницькі результати вже в 2022 році.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ ДО 24 ЛЮТОГО

Викладацька майстерність. Випуск 3.
Компетентнісний підхід. Модуль 2
У січні-лютому викладачі медичних ЗВО продовжили навчання на другому модулі онлайн-курсу «Викладацька майстерність. Випуск 3. Компетентнісний підхід». Цей курс
Проєкт організовує спільно з ГО «Вище».
Під час навчання на другому модулі курсу освітяни й освітянки медичних ЗВО занурилися в питання академічної
свободи викладача, попрацювали над визначенням власної
концепції викладання, створили мапу курсу й розібралися
із силабусом як інструментом навчанням. Усі завдання, в т.ч.
створення власного силабусу курсу, виконали 84 викладачі й викладачки, які отримали сертифікати про завершення
курсу й запрошення взяти участь у третьому модулі.
Продовжуємо надихати освітян і освітянок, працюємо інтенсивно й виключно практично, щоб поліпшувати компетенції викладачів і якість сучасної української медичної
освіти.
Відгуки учасників про модуль:

– Усе, що висвітлюється впродовж курсу, є реальним
для впровадження. У багатьох теперішніх моментах
посилаюся на матеріали курсу й практично
використовую, навіть під час підготовки публікацій
педагогічного спрямування.
– Раніше, формуючи силабуси (бувало, що кілька
потрібно було зробити на вчора), вставляла шматки
тексту з робочої програми в шаблон, наданий моїм
ЗВО. Тепер розумію, що підхід має бути іншим,
орієнтир інший. Більше того, я й робочі програми всі
перероблю (настане мир, будемо живі, і перероблю).
Не зупиняймося! І нагадуємо, що відкриті лекції курсу
«Викладацька майстерність. Випуск 3. Компетентнісний
підхід» можна переглянути на Youtube-каналі проєкту:
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Тренінг зі створення клінічних
сценаріїв і чеклістів для фахівців
і фахівчинь симуляційних
центрів медичних ЗВО
27–28 січня ми провели тренінг зі створення клінічних
сценаріїв і чеклістів для фахівців і фахівчинь симуляційних
центрів. Усього в тренінгу взяли участь 33 учасники й учасниці з шести пілотних ЗВО, на базі яких уже сьогодні функціонують лабораторії клінічних навичок. Тренером цього
разу був Дмитро Коньков, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,
член Society in Europe for Simulation Applied to Medicine
(SESAM),секретар Української асоціації медичних освітніх
симуляційних технологій.
Упродовж тренінгу учасники безпосередньо працювали
над створенням сценаріїв для відпрацювання клінічних
навичок, чеклістів, а також відпрацьовували проведення
практичних занять з використанням розроблених сценаріїв. Саме спільна робота зі студентами над пілотуванням
розроблених сценаріїв стала найяскравішим моментом
тренінгу. Відпрацювання сценарію на станціях із використанням манекенів і медичного обладнання допомагало
швидко й наочно побачити можливості для вдосконалення
запропонованого сценарію.

– Під час тренінгу я справді занурилася в атмосферу
якогось великого медичного флешмобу. В режимі
реального часу ми створювали клінічні випадки й
надавали медичну допомогу на різних рівнях. Ще
раз пересвідчилася, що якісна медична симуляція —
надійний шлях до набуття медичних компетенцій.
Було круто!
Юлія Волкова,
викладачка, Харківський національний медичний
університет
Дякуємо за підтримку в проведенні тренінгу Академії сімейної медицини України, а також Українській студентській
медичній асоціації. Неодмінно продовжимо працювати над
посиленням клінічного та комунікаційного компонентів викладання в лабораторіях клінічних навичок!

ЕКСПЕРТНЕ ІНТЕРВ’Ю
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Час болючих рішень.
Що відбувається з медичною
освітою під час війни
СЕРГІЙ УБОГОВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОРАТУ МЕДИЧНИХ КАДРІВ, ОСВІТИ І НАУКИ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ,
РОЗПОВІВ НАМ ПРО ТЕ, ЯК ДО РЕАЛІЙ ВІЙНИ
АДАПТУВАЛАСЬ СИСТЕМА ОСВІТИ МАЙБУТНІХ І
ВЖЕ ПРАЦЮЮЧИХ ЛІКАРІВ.
Як змінилося життя
Міністерства з перших
днів війни, особливо
Директорату медичних
кадрів, освіти і науки?
З перших днів повномасштабної війни росії проти України ми буквально
почали працювати 24/7, без вихідних,
як і все Міністерство охорони здоров’я. Адже, крім поточних завдань,
з’явилося багато невідкладних доручень, пов’язаних із воєнним станом
— їх треба було розв‘язувати в турборежимі.
Наприклад, нам терміново потрібно було вирішувати, що робити з
навчальним процесом у медичних
університетах та академіях. Від початку повномасштабної війни його
призупинили, а потім перевели у дистанційний формат. Терміново треба
було визначити особливості вступу
абітурієнтів на медичні спеціальності,
порядок атестації та розподілу випускників у 2022 році. Вирішити, як проходитиме атестація та безперервний
професійний розвиток (БПР) медичних працівників у період воєнного
стану.
На наші плечі впали також питання відстеження працевлаштування
внутрішньо переміщених медичних
працівників — офіційно на даний час
знаємо про 2200 осіб, які змінили
місце перебування та роботи. Також
ми займаємось верифікацією інформації про професійну кваліфікацію

українських медиків, які вимушено
виїхали за кордон і хочуть тимчасово
працювати за фахом. Хоча країни ЄС
і спростили процедуру працевлаштування для українців, однак просять верифікацію. В Україні такої процедури
не існувало, ми розробили проєкт такого порядку, зараз він на погодженні
юристів Міністерства. Загалом на сьогодні маємо понад 90 заяв на верифікацію. Цікаво, що переважно це медсестри й медбрати, а не лікарі.
Ми також займаємося залученням іноземних медиків, які готові приїздити в
Україну й надавати медичну допомогу
пораненим і постраждалим цивільним
українцям та військовим.

А як щодо планової
роботи Директорату, вона
відновлюється?
З кінця лютого і майже весь березень
ми займалися виключно питаннями
адаптації до нових реалій, допомогою
людям, які постраждали від війни — це
була пряма вказівка керівництва держави. Тому роботу над нормативними
актами, які стосувалися планової роботи, призупинили.
На сьогодні ми розуміємо, що воєнний стан триватиме ще певний час,
уже пішов третій місяць, тому поступово відновлюємо планову роботу,
продовжуємо працювати над створенням нового електронного інструменту розподілу в інтернатуру, а також електронної системи БПР для

медичних і фармацевтичних працівників. Дістали “з шухляди” довоєнні
накази, які були в роботі, починаємо
працювати з ними.

Поговоримо про те, як
змінилося життя студентівмедиків через війну. Як
будуть проходити перехідні
та випускні іспити у 2022
році?
Перед тим, як почати предметно розповідати про вимушену відміну чи
спрощення процедури атестації студентів і випускників, хочу сказати, що
ці рішення були болючими для нас. Як
і раніше, Міністерство охорони здоров’я, і Директорат зокрема, стоять на
позиції підвищення якості медичної
та фармацевтичної освіти. Ми не змінюємо своєї політики, а лише адаптуємося до реалій війни. Тому прийняті
зміни поширюються лише на цей рік.
Щодо перехідних іспитів. Медичним
університетам ми надали автономію
у виборі форми проведення іспитів.
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Вони можуть провести їх в очній формі або дистанційно чи вибрати змішану форму. Є іспити, які дуже важко
провести дистанційно, потрібна присутність студента. Якщо безпекова
ситуація в регіоні дає можливість, то
освітній заклад може піти на ці кроки.
Щодо випускних іспитів та Єдиного
Державного Кваліфікаційного Іспиту (ЄДКІ). Перший етап ЄДКІ, який
включає тестовий іспит КРОК 1 та
англійську мову професійного спрямування, не скасовується, а переноситься з 3-го на 4 курс.
А от другий етап ЄДКІ — КРОК 2 та
ОСКІ – скасовується повністю для
випускників цього року. Натомість
буде інша форма атестації, а саме –
Комплексний кваліфікаційний практично-орієнтований іспит. Ті освітні
заклади, в яких добре налагоджене
проведення ОСКІ, можуть інтегрувати його в комплексний іспит. Навіть
потрібно інтегрувати. Знову ж таки,
все залежить від безпекової ситуації.
Якщо можна провести практичний
іспит очно, — робіть. Наприклад, у Запоріжжі спочатку планували провести
практичну складову в очній формі, але
тепер це неможливо, бо на місто скидають бомби, йдуть обстріли. Якщо
ситуація не поліпшиться, іспит пройде дистанційно. І тут вже завдання
для викладачів, як провести перевірку
практичних навичок у дистанційному
форматі. Добре, що наші ЗВО підтягнули свої вміння навчати і приймати
іспити дистанційно за час локдаунів,
спричинених пандемією COVID-19.
Як кажуть, не було щастя, так нещастя
допомогло.
Якщо в якомусь регіоні триватимуть
активні бойові дії і стане неможливо проводити будь-які іспити, МОЗ
може погодити їх відміну. Тоді атестація здійснюватиметься за успішністю, тобто за оцінками, які студенти
отримували протягом шести років
навчання. Проте це в найкритичніший
ситуації, поки в жодному з медичних
університетів мова про це не йде.
Замість ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК Б, які проводяться для
бакалаврів з медсестринства та лабораторної діагностики, і КРОК М
для фахових молодших бакалаврів

(медсестер, фельдшерів, акушерів, лаборантів, лаборантів-гігієністів) буде
проведено Практично-орієнтований
іспит.

Яка доля КРОКу 3?
КРОК 3 також відміняється. Замість
нього буде інша форма атестації —
іспит з практичних навичок та співбесіда за спеціальністю (перевірка
теоретичних знань по білетах). Для
інтернатури це – традиційні складові
атестації. Зазначу, що це стосується
лише тих інтернів, хто має складати
свій перший КРОК 3.
Тим же, хто має перездати КРОК 3, доведеться трохи почекати, сподіваюсь,
уже в червні ми зможемо провести
перескладання КРОКу 3.

А як ви плануєте провести
вступну кампанію в медичні
ЗВО?
На сьогодні МОН уже розробило
особливий порядок вступу на навчання у 2022 році. Це було зроблено
на виконання закону України №2157
«Про внесення змін до деяких законів
України в сфері освіти» від 24 березня 2022 року, який підписав Президент. Зокрема, цим законом на цей рік
було скасовано ДПА, що проводиться
у формі ЗНО. Про це багато говорили,
було багато палких дискусій. Однак
факт такий, що цим законом скасовано ЗНО, і МОН розробило новий порядок складання іспитів на вступ.

Натомість буде інша
форма атестації, а
саме – Комплексний
кваліфікаційний
практично-орієнтований
іспит
Що стосується спеціальностей, якими
опікується МОЗ – медичні та фармацевтичні, – то МОН запропонував нашим абітурієнтам скласти національний мультипредметний тест (НМТ)
замість ЗНО. Цей тест включає українську мову, математику та історію
України.
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У цьому році ми
дуже хотіли перейти
на електронний
рейтинговий розподіл в
інтернатуру, але...
Є кілька переваг такого підходу.
По-перше, це безпека абітурієнтів і
тих, хто готуватиме ЗНО, це для всіх
пріоритет №1. По-друге, ми, звичайно,
робимо поступку абітурієнтам, адже
вони в стресі, розгублені, багато часу
проводять у переїздах, бомбосховищах, а це – несприятливі умови для
підготовки до іспитів. І, по-третє, наші
західні друзі готові приймати наших
студентів на бюджет майже без іспитів, ми ж маємо бути конкурентними,
щоб повернути наших абітурієнтів в
Україну.

Вступ до інтернатури…
Тут теж є свої серйозні зміни. У цьому році ми дуже хотіли перейти на
електронний рейтинговий розподіл в
інтернатуру, але зі зрозумілих причин
не змогли це реалізувати. Тому запуск
нової системи розподілу переноситься на 2023 рік.
У цьому році ті, хто вчився за власний кошт, самостійно знаходитимуть
місце проходження інтернатури й отримають про це довідку. Ну і, по ідеї,
вони всі йдуть на контракт.
Студентів, які вчилися за бюджетні кошти, розподілятиме комісія, яку
створять при ЗВО. Ректор — голова
цієї комісії, у ній також будуть представники департаментів охорони здоров’я обласних адміністрацій, можуть
бути й представники МОЗ. Зважаючи
на успішність випускника, його побажання, сімейний стан і, звісно, кадрові
потреби в галузі, йому буде запропоновано певне місце за певною спеціальністю. Якщо він погоджується, то
отримує направлення на це бюджетне
місце. Якщо ж він відмовляється від
пропозиції комісії, то пише заяву й
отримує довідку про самостійне знаходження місця проходження інтернатури.
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Щодо навчання самих
лікарів. Як проходить їхній
професійний розвиток під
час війни?

федр ЗВО, які мають сертифікат лікаря чи провізора-спеціаліста, мають всі
права надавати медичну або фармацевтичну допомогу.

Загалом БПР лікарів продовжується,
він не зупинився як такий. Пауза була
десь перші два тижні, у деяких університетах на сході України – до місяця.
Наразі навчання на циклах тематичного вдосконалення, спеціалізації,
стажування проходить дистанційно. У
тому числі частина провайдерів БПР,
які зареєстровані на сайті Центру тестування (їх не так багато, але частина
відновила свою діяльність), проводять
науково-практичні конференції, складовою яких є і навчальна компонента.
Ті, хто в дистанційному форматі пройшли ці заходи БПР, отримують свої
сертифікати з відповідною кількістю
балів.

Ми це зробили для того, щоб підсилити нашу медичну систему, долити
до неї робочих кадрів і долучити їх до
надання допомоги постраждалим від
війни. Наприклад, студент старшого
курсу, який вчиться на фармацевтичній спеціальності, може тимчасово
працювати як асистент фармацевта, а
студент старшого курсу, який вчить-

Водночас, враховуючи складнощі воєнного стану, було призупинено проведення атестації лікарів. Крім того, у
2022 році ми відмінили вимогу щодо
мінімальної кількості балів БПР. Тобто БПР лікарі проходять, але для них
під час атестації не буде обов’язковою
вимогою мати 50 балів за 2022 рік. І
це виправдано, оскільки хтось із лікарів перебуває в зоні бойових дій,
хтось переїхав на захід України, хтось
виїхав до іншої країни, хтось працює, а
хтось не має такої змоги.
Це вимушений захід! Як на мене, ми
вчинили мудро – БПР не зупинили,
але пом’якшили вимоги до лікарів.

Студенти-медики (лікаріінтерни, випускники
старших курсів) та викладачі
медичних ЗВО задіяні у
війні проти росії як воєнні
медики?
Міністерство охорони здоров’я України видало наказ № 385 ще від 27
лютого і наказ № 429 від 8 березня
(для фармацевтів), яким розширено
коло осіб, допущених до надання медичної і фармацевтичної допомоги та
роботи в закладах охорони здоров’я.
Тобто інтерни, випускники, які ще не
зараховані в інтернатуру, студенти,
викладачі, наукові співробітники й
навчально-допоміжний персонал ка-

БПР лікарі проходять,
але для них під час
атестації не буде
обов’язковою вимогою
мати 50 балів за 2022
рік. І це виправдано...
ся на медицині, може працювати як
медична сестра чи брат. Часто саме
середнього медичного персоналу і
бракує.

Активні бойові дії тривають
і в Харківській області, і
Запорізькій, там є чотири
наші ЗВО. Яка їх доля?
Усі вони залишаються на місцях. Ніхто з них не планує виїжджати, навчання проходить у дистанційному
форматі – в синхронному та асинхронному режимах. Як я вже казав
раніше, пандемія COVID-19 сприяла
налагодженню дистанційного навчання.
Але є два університети, які вже вдруге у своїй історії вимушені були переїхати. Це Луганський та Донецький
медичні університети.
Луганський медичний університет
раніше базувався в Рубіжному, куди
переїхав з Луганська. Тепер він переїхав до Рівного. У цьому дуже допоміг департамент охорони здоров’я
Рівненської обласної військової адміністрації: надали приміщення для

адміністративних та навчальних потреб, допомагають із поселенням викладачів і студентів.
Донецький національний медичний
університет свого часу переїхав до
Краматорська, Слов’янська та Маріуполя. На сьогодні зв’язок з тими,
хто працював і навчався в Маріуполі,
повністю втрачено, на превеликий
жаль. Ті, хто були розміщені в Краматорську і Слов’янську, переїхали
до Кропивницького. Знову-таки, дякуємо за допомогу Кіровоградській
обласній військовій адміністрації та
Центральноукраїнському національному технічному університету, в приміщеннях якого розмістився ДНМУ.
Ще маємо відокремлений підрозділ ДНМУ — Лиманський фаховий
медичний коледж у місті Лиман, він
також переміщений до Кропивницького.

За чий кошт переїжджають
ЗВО, ви їм допомагаєте чи
це власні гроші з бюджету
закладів?
Поки що ЗВО переїжджають своїми
силами – в межах бюджетного фінансування та за сприяння місцевої влади, зокрема департаментів охорони
здоров’я обласних військових адміністрацій і дружніх закладів. Питання додаткової допомоги освітянам
непросте, адже видатки на освіту та
науку вже скорочено на 10 %. Кошти переводять у резервний фонд на
оборону, і це зрозумілий, виправданий крок. Нам потрібно захистити свій суверенітет, виграти війну й
урятувати країну. Тому тримаємося,
допомагаємо одне одному та спільними зусиллями наближаємо день
перемоги!

Сергію, що допомагає вам
триматися під час війни,
звідки черпаєте енергію?
Моїм способом відновлення енергії
є спілкування з рідними і друзями,
прогулянки на свіжому повітрі, відвідування церкви та молитва, перегляд цікавих фільмів. Ще дуже люблю
читати книжки, але зараз на це сил і
часу не вистачає.
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Можливості для навчання та стипендії
Доступ до безкоштовних
матеріалів BMJ, Progress
British Medical Journal відкрив безоплатний доступ до своїх ресурсів BMJ Practice і BMJ Learning
усім українцям на період війни.
Якщо ви перебуваєте на території України, можете скористатися
BMJ Practice

BMJ Learning

без жодних промокодів, лише здійснивши реєстрацію
тут:
BMJ – провідна світова платформа, яка
містить велику кількість медичного
контенту, що може бути корисний медичним працівникам, представникам
госпіталів і українським громадянам.
Освітня платформа Progress також
надала доступ для всіх українських
медиків до записів своїх освітніх заходів. Ви можете безоплатно переглянути всі матеріали на YouTube-каналі:

Матеріали з політравми
За цим посиланням
ви знайдете відео і
керівництва з політравми:
Матеріали
надані
українським медикам Європейською
асоціацією травми й невідкладної медицини ESTES, Міжнародною асоціацією хірургії травми та інтенсивної
терапії IATSIC під час війни в Україні.
Також тут ви знайдете додаткові корисні книги, слайди, курси з хірургії
травми та НМД.
Кожна папка присвячена певному
виду травми й містить відеодемонстрації надання медичної допомоги
(англійською мовою) й протоколи лікування (англійською мовою з перекладом на українську).

Онлайн-тренінг для лікарів
і лікарок України «Надання
медичної допомоги
населенню під час воєнних
дій»
Лікарі з Великобританії пропонують
своїм колегам в Україні переглянути
онлайн-тренінг «Надання медичної
допомоги населенню під час воєнних
дій». Особливо корисним він буде для
фахівців, які не мали попереднього
досвіду роботи з травмами. Тренінг
англійською мовою. Доступ тут:
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Інститут медичної етики
та історії медицини в
Бохумі (Німеччина) відкрив
подання заявок для
дослідників і дослідниць з
України
Інститут медичної етики та історії медицини в Бохумі (Німеччина) приймає
заявки від дослідників і дослідниць
з України. Тематика дослідницьких
праць дуже різноманітна й передбачає як проєкти з філософськими, так
і з емпіричними соціально-науковими
підходами. Окрім виконання наукового проєкту, запрошені дослідники братимуть участь в академічних
заходах Інституту. Під час навчання
регулярне відвідування Інституту є
обов’язковим. Робочі мови — англійська або німецька. Тривалість стажування — до двох місяців. Дослідникам
і дослідницям надається щомісячна
стипендія.
Уся інформація тут

Swiss National Science
Foundation надає
фінансування, щоб прийняти
дослідників і дослідниць
з України в університети
Швейцарії
Swiss National Science Foundation
(SNF FNS SNSF) надає 1 мільйон
швейцарських франків через організацію Scholars at Risk, щоб прийняти
дослідників і дослідниць з України в університети
Швейцарії. Ці кошти
допоможуть першій
хвилі вчених, які
звертаються по допомогу, продовжити власну академічну роботу в установах Швейцарії. У
разі потреби можуть
бути виділені додаткові суми. Деталі читайте тут:
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Можливість поміркувати про важливе разом з:

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ КІЛЬКА
ХВИЛИН, ПРОПОНУЄМО
ВАМ ПОРЕФЛЕКСУВАТИ
ЩОДО ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ
РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
І МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ,
ПРО ЯКІ ГОВОРЯТЬ ЕКСПЕРТИ
ПРОЄКТУ. ВПЕВНЕНІ, ЩО ПІСЛЯ
ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ НАД
ВОРОГОМ ЦІ ПИТАННЯ БУДУТЬ
ЩЕ АКТУАЛЬНІШИМИ.
•

•

Матвій Хренов. «Друкарська машинка» та невидима фігура сімейної медицини: як розширити
роль медичних сестер і братів».
Чому роль медичних сестер і
медичних братів досі подекуди залишається
невидимою? Чи
роблять
вони
достатньо й саме те, що очікують
від них пацієнти? Чи варто змінювати ситуацію і що можна зробити? Про це розмірковує Матвій
у своїй статті, розповідаючи про
досвід упровадження пілотного
проєкту «Медсестра з розширеними повноваженнями» у рамках

україно-швейцарського проєкту
«Розвиток медичної освіти». А що
ви думаєте про це?
•

Тетяна Степурко. «Прозвітуймося»
або
«Лупаємо цю
скелю»: п’ять
відмінностей
між мотиваціями до дії». Ми
діємо заради
звіту чи лише підсумовуємо у звіті важливі досягнення? Що є первинним і визначальним для наших
дій – зміст чи форма, наказ чи потреба в змінах? Поміркуйте про
це разом з Тетяною.

Тетяна Степурко. «Бур’яни серед
освітян і науковців. Виполоти не можна залишати». Хто й
навіщо сьогодні
навчає майбутнє
покоління
фахівців? Які управлінські практики сприяють розвитку фахових
освітян, а які лише захаращують
спільноту псевдофаховими діячами? Які цінності мають визначати розвиток освітньої й наукової
спільнот в Україні? Що думаєте з
цього приводу?

Чи бажаєте ви
долучитися до
створення вісника
Проєкту?
Надсилайте ваші теми, ідеї,
анонси, зворотний зв’язок
на events@mededu.org.ua
(чи Ользі Короленко olga.
korolenko@mededu.org.ua)
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Міжнародні освітні події
Geneva Health Forum – 2022
Geneva Health Forum (GHF) – це подія,
яка збирає разом ключових гравців і
зацікавлених осіб, які прагнуть знайти
рішення для розв’язання глобальних
викликів у галузі охорони здоров’я.
Форум слугує спільним майданчиком
для безперервної співпраці, обміну
інноваціями й здобутками. Зазвичай
Форум відвідують понад 1500 учасників – медичні фахівці-практики, вчені,
освітяни, представники державного і
громадського секторів, органів влади,
міжнародних організацій.
Цього року GHF відбудеться 3-5 травня у гібридному форматі (онлайн і наживо) й буде присвячений трансформаціям, яких потребує галузь охорони
здоров’я у відповідь на глобальні виклики, одним з яким стала пандемія
COVID-19.
Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» представить
на цьогорічному Форумі дві постерні
презентації: «Досвід упровадження груп рівних в Україні, зокрема під
час пандемії COVID-19», «Розподіл
обов’язків між лікарем і медсестрою
на первинці: медсестра з розширеними повноваженнями».
Більше про Geneva
Health Forum і програму заходу можна
побачити тут:

Конференція SESAM із
симуляційних технологій у
навчанні
І знову Європейське товариство
симуляційного навчання (SESAM)
збирає разом фахівців, які прагнуть

розвивати симуляційні технології в
медичній освіті. Цього разу вже 27
річна конференція відбудеться 15-17
червня 2022 року наживо у м. Севілья,
Іспанія.
Організатори запланували лекції, воркшопи, дискусійні панелі. У програмі
заходу: створення й вдосконалення
курикули симуляційного навчання,
технології проведення дебрифінгу
й підготовки інструкторів для цього,
використання можливостей технологій віртуальної реальності, безпека пацієнта, комунікаційні навички і
симуляційне навчання онлайн. І, звичайно, нові можливості для обміну
досвідом, спілкування, налагодження
партнерств із фахівцями з усієї Європи. Україно-швейцарський проєкт
«Розвиток медичної освіти» планує
підтримати участь представників пілотних ЗВО у конференції SESAM,
аби забезпечувати безперервне поліпшення якості медичної освіти в
Україні і її інтеграцію в європейський
освітній простір.
Більше інформації
про захід, у т.ч. програму заходу, можна
побачити тут:

Літня школа в Лугано,
Швейцарія
Літня школа в Лугано — це якісні пленарні сесії та потужний нетворкінг.
Тут навчаються й діляться досвідом
фахівці з питань охорони здоров’я, а
також дослідники та аспіранти. Школа
зосереджує увагу на політиці охорони
здоров’я, економіці й управлінні.
У 2022 році школа відбудеться 2227 серпня у гібридному форматі –
онлайн і наживо, а також два преворкшопи відбудуться у середині серпня.
Спеціальним заходом цього року
стане відзначення Дня України, яке
готує україно-швейцарський проєкт
«Розвиток медичної освіти» спільно
з Українським центром охорони здоров’я.
Програма цьогорічної літньої школи
тут:
А реєстрація відкрита до 17 липня.
Звертаємо
вашу
ува-гу, що Swiss
School of
Public
Health+
надає
стипендії на участь
у Літній шко-лі в
Лугано.
Уже понад два десятиліття Літня
школа в Лугано створює сприятливе
освітнє середовище, яке мотивує фахівців до розвитку, допомагає теорії й
практиці в секторі охорони здоров’я
бути нерозривними. Тож закликаємо
вас долучатися й брати участь у Літній
школі в Лугано.

Керівниця проєктного офісу:

Др. Тетяна Степурко
tetiana.stepurko@mededu.org.ua

Лідер проєкту:

Мартін Рааб, керівник відділу
Швейцарський центр міжнародного здоров’я, Швейцарський інститут тропічного і
громадського здоров’я
Swiss Tropical and Public Health Institute
(Swiss TPH)
Socinstrasse 57, 4051 Basel, Switzerland
martin.raab@swisstph.ch

Контакти офісу в м. Київ:

вул. Лютеранська, 6Б, кв. 43,
01001 Київ, Україна

Телефон:

+380 44 384 10 09

www.mededu.org.ua

www.facebook.com/
MedEduUkraine

www.youtube.com/channel/
UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg

Проєкт фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Погляди й ідеї, представлені в
цьому документі, належать автору(-ам) і не обов’язково відображають погляди Швейцарської агенції розвитку
та співробітництва.

