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Регеда М.М.
Розлади спектру аутизму (РСА) – це широкий спектр різних форм
розладів, об’єднаних спільними характеристиками, зокрема: труднощі у
побудові
соціальних
стосунків,
спілкуванні
та
особливою
стереотипністю поведінки.
Поширеність даного захворювання загалом становить 2-6 випадків
на 1000 дітей.
У 1980 році аутизм був офіційно зареєстрований як розлад і
внесений у Міжнародну класифікацію – МКХ-9.
Отже, на сьогодні існують найтиповіші симптоми виявлення
«особливих» дітей:
1) дитина рідко встановлює зоровий контакт, або встановлює його
в незвичний спосіб
2) виявляє мінімальну цікавість до навколишнього світу
3) бавиться сама
4) не наслідує поведінку інших дітей та батьків
5) дитина починала говорити, а потім перестала
6) не реагує на звертання та вказівки
7) розвиток мовлення не відповідає її вікові
8) механічно і багаторазово повторює почуті слова
9) у спілкуванні не використовує ні жестів, ні міміки
10) надмірно боїться різних звуків
11) не хоче, щоб її торкалися, обіймали
12) має стереотипні рухи
13) протестує проти змін у середовищі довкола неї чи в способі
життя
14) надмірно захоплюється числами, датами
15) має обмежене коло уподобань, бавиться лише 1 предметом
16) потребує точного дотримування встановлених ритуалів, різко
реагує на будь-які зміни.
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Студенти І курсу медичного факультету ЛМІ 2-го квітня, у День
захисту дітей з аутизмом, завітали в навчально-реабілітаційний центр
«Джерело», заснований у 1993 році групою батьків Львівського
товариства «Надія» разом із громадянами Канади для реабілітаційної
та соціальної адаптації дітей із церебральним паралічем, розумовою
неповносправністю та іншими порушеннями психомоторного
розвитку.

Основна мета центру – це надати можливість дітям з особливими
потребами розвинути їх здібності, побутові і соціальні вміння для
найбільш повної інтеграції в життя суспільства за допомогою
прогресивних методів навчання, фізичної, психологічної та соціальної
реабілітації, просвітницької роботи в суспільстві та батьківському
середовищі і підготовки персоналу, здатного виконувати цю роботу на
високому професійному рівні.
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Відвідавши декілька груп дітей, ми подарували їм різноманітні
гостинці і подарунки. Нас дуже щиро, із усмішками прийняли
працівники центру «Джерело», не меншу щирість нам принесло
спілкування з дітьми. Студенти допомагали в розробці різних речей
ручної роботи, які мають бути представлені на тижні моди у Львові.
Дітки власноруч виготовляють прекрасні сумки, блокноти та інші
речі. В кожному виробі є неймовірне натхнення, сила і працелюбство,
адже, незважаючи на довготривалість і труднощі, діти вкладають в
кожний здобуток частинку душі. Панували різні відчуття у наших
серцях після цієї зустрічі – це смуток, страх, але і щастя. Щастя – це
душевний стан людини, це усмішки, зацікавленість, «іскри» в очах і
радість. Саме такі критерії ми побачили у діточках з аутизмом, бо
незважаючи на захворювання, кожен з них живе у своєму щасливому
світі!!!
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Гороховська О.М.
У вересні 2012 року студенти перших курсів медичного,
стоматологічного та фармацевтичного факультетів відвідали історикомеморіальний музей Євгена Коновальця. Експозиція музею розміщена в
4 кімнатах будинку Коновальців. Студенти прослухали змістовну
лекцію про життя Євгена Коновальця.
В експозиції можна було побачити предмети з родинного будинку
сім’ї Є.Коновальця: образ Святої Терези, серветку, вишиту руками
матері, крісло батька. В музеї зібрано численні документи,
фотоматеріали та інші речі, безпосередньо пов’язані з полковником
Коновальцем. Завершальним акцентом у музеї є експонування
численних матеріалів, присвячених увінченню світової пам’яті
незабутнього сина України.
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Експозиція історико-меморіального музею Є.Коновальця у
с.Зашкові – скромна данина вдячних нащадків пам’яті полум’яного
патріота України. Здатність Є.Коновальця згуртувати навколо себе
людей, здатних задля великої ідеї - здобуття незалежності України, є
прикладом для наслідування саме в наш час. Він ціною власного життя,
безкорисливо, крок за кроком домагався прав українцям жити у власній
державі.
Після екскурсії студенти ЛМІ поклали квіти на подвір’ї біля
пам’ятника Є.Коновальця.
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Регеда М.М.
З приходом весни душа кожного із нас народжується знову. І ось
уже 199 років як 9 березня кожного року відроджується світло, що
підіймає наш український дух до небес і дає йому струмінь свіжого
повітря.
Із добротою у серцях, із іскрою в словах розпочато Шевченківське
свято піснею «Думи мої», яку виконала студентка ІІ курсу медичного
училища «Медик» - Стецик Світлана. Під загадкову музику, що
символізувала перетин міжчасового простору на сцену актового залу
вийшли студенти І, ІІ і ІІІ курсів Львівського медичного інституту.

Затамувавши подих, присутні у залі слухали щирі слова
Шевченківської творчості у виконанні Дикої Христини, Яріша Тараса,
Візавера Богдана, Андрія Романа, Матвієнка Максима і Драпака
Михайла, Нестера Юрія і Киричук Анастасії. Ці молоді люди передали
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нам відродження Шевченкових днів, що символізували перетин
міжчасового простору, біль і сум тогочасного занепаду України.
Кожен із студентів старався максимально передати картину
минулого, переосмислення Тарасових думок, його гірких днів і
волелюбство душі.
Вихор емоцій, задоволення і радості з вшанування пам’яті і печалі,
це те, чим сповнилась наша душа під час виступу і далеко по його
закінченні.
Кожен ідеально відпрацьований номер зал нагороджував щирими
оплесками.
Воістину, дух великого Кобзаря і досі живе у наших серцях,
думках і вчинках.
Підготувала М.М.Регеда
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Гороховська О.М.
1 грудня – міжнародний день боротьби зі
СНІДом і цей день не оминув ЛМІ. Активісти
студентського самоврядування ЛМІ провели
зустріч у вигляді «Круглого столу» по
проблемі СНІДу, підготували плакати та
червоні стрічки як символ боротьби зі
СНІДом. Були запрошені ректор ЛМІ
проф.Регеда М.С., завідувач центру «Клініка дружня до молоді»
Федоренко Г.І., представники з обласного центру СНІДу.
Студенти стоматологічного, медичного та фармацевтичного
факультетів підготували мультимедійні презентації на теми:
«Розповсюдженість СНІДу в Україні», «Видатні люди, які перехворіли
СНІДом», «СНІД в інших країнах».
Виступаючі звернули увагу на те, що ВІЛ/СНІД являє собою
багатогранну, мультисекторальну проблему і медичні аспекти
складають лише певну її частину. Внаслідок високої вартості
діагностичних досліджень і лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу медична
допомога інфікованим хворим досить обмежена. Проблема ВІЛ/СНІДу
продовжує бути одним із пріоритетних завдань Держави в галузі
охорони здоров’я населення.
П.Галина Федоренко розповіла, як вберегти себе від інфікування, де
можна пройти обстеження на ВІЛ і отримати психологічну підтримку у
разі позитивного результату на тест.
Також доповідачі звернули увагу на законодавчу базу України з
проблем ВІЛ/СНІД. Національне законодавство України наділяє ВІЛінфікованим осіб широким спектром прав і гарантій, пов’язаних з їхнім
статусом, а також містять механізм забезпечення їх дотримання через
встановлення інституту юридичної відповідальності. Зокрема, що
стосується допомоги, розголошення конфіденційної інформації про
проходження медичного огляду на виявлення ВІЛ-інфекції, його
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результатів чи ВІЛ-позитивного статусу особи, інфікування при наданні
медичної допомоги та порушення інших прав ВІЛ-інфікованих
передбачена кримінальна, цивільна, матеріальна та дисциплінарна
відповідальність.
Після обговорення студенти, викладачі та гості мали змогу
переглянути документальний фільм про ВІЛ/СНІД. Вони були вражені
від побаченого та почутого.
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Регеда М.М.
Кожен із нас прагне уваги і турботи, а особливо цього потребують
діти, для яких весь світ є втіленням тепла, кольорів і усмішок. Щасливі
діти, які мають хороших батьків, і щасливі батьки, які мають здорових
дітей…
19 грудня, коли мрії і бажання всіх дітей збуваються з приходом
Святого Миколая, студенти та викладачі медичних освітніх закладів –
Львівського медичного інститут та училища «Медик» завітали з
почесною місією до вихованців Львівської спеціалізованої
загальноосвітньої школи-інтернату №104.

Прийшовши у школу-інтернат, серце переповнювало хвилювання.
Адже у невеликих аудиторіях зібрались учні школи, молоді люди віком
7-18 років, які все довколишнє життя сприймають з позицій дитячого
світогляду. Студенти привітали дітей зі святом, розмовляли з ними,
13
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намагаючись подарувати дітям якомога більше доброти і щирості.
Кожному з вихованців школи-інтернату студенти вручили подарунки,
кошти на які були зібрані працівниками Львівського медичного
інституту і училища «Медик». Серед подарунків були іграшки, дитячі
речі, альбоми, фломастери, футбольні м’ячі, гітара, барабан, а також
багато фруктів та солодощів.
Учні щиро дякували, співали разом із нами колядки, розповідали
вірші і вихваляли Святого Миколая. Всі знайомились між собою, разом
фотографувались (див.фото). Настрій панував особливий, який важко
передати словами.
Цей благочинний захід приніс нам душевний підйом і натхнення,
світло і щастя. Ми подарували цим добрим дітям теплоту наших
сердець, сповнивши їхні душі хоч на декілька хвилин казкою і чудом.
«Радість дитячих очей була найкращою вдячністю для всіх нас» - згадує
студент Нестер Юрій.
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Нестер Ю., Регеда М.М.
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності,
Європейський університет за сприяння Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, Всеукраїнської студентської Ради
організували для голів студентського самоврядування та студентського
активу Всеукраїнський теоретико-практичний семінар «Можливості і
проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».

Даний захід проводився з 30 січня по 4 лютого 2013 року на
високогірній базі «Едельвейс» Європейського університету на горі
Бескид (Міжгірський район, Закарпатська область).
Метою семінару було формування нової української еліти,
самореалізація наукового, творчого, організаційного потенціалу молоді,
створення умов для організованого дозвілля та спілкування молодих
людей, а також захист своїх прав і інтересів.
15
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На базі «Едельвейс» зібралося в одну команду 105 людей із різних
міст України (Харків, Донецьк, Київ, Бровари, Ялта, Львів та інші). До
цього числа приєднались і наші студенти Львівського медичного
інституту – Нестер Юрій та Киричук Анастасія-Марія, як представники
міста Лева. Усіх студентів було розподілено на 4 команди, і кожного
дня погодинно розподілений час вичерпувався з надзвичайною користю
і ентузіазмом. Програма семінару розглядала такі питання, як:
лідерство, взаємодія із адміністрацією, комунікація, права студентів,
здоровий спосіб життя тощо.
Друга частина студентського дня об’єднувала такі дозвілля як
«спортивні змагання», «вечір студентської творчості», шоу-програма
«Едельвейс має таланти» і дискотеки.
Студенти нашого вузу повернулись переповнені враженнями і
щастям від нових знайомств і цікавої інформації.
Нестер Юрій і Киричук Анастасія-Марія були нагороджені
сертифікатом і почесною грамотою за активну участь у роботі
Всеукраїнського теоретико-практичного семінару «Можливості і
проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування» від
Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.
Професорсько-викладацький склад ЛМІ висловлює щиру подяку і
вітання нашим лідерам. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у навчанні
та здійснення мрій!
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Регеда М.М.
З нагоди прекрасного свята Дня Валентина 19 лютого серед
студентів медичного коледжу «Монада», медичного училища «Медик»
та Львівського медичного інституту відбувся конкурс краси і таланту
«Міс та Містер – 2013» у приміщенні Львівського державного палацу
естетичного виховання молоді.
У великому актовому залі
зібралось багато людей, серед яких
були ректор, викладачі, гості,
студенти навчальних закладів, які
прийшли підтримати і вболівати за
улюблених конкурсантів.
Урочистий захід розпочала
студентка
коледжу
«Монада»
Ковальська
Юлія,
виконавши
пісню Lara Fabian “Je t'aime».
Надалі наші життєрадісні ведучі –
Кірик Роман і Жуківська Зоряна
(студенти медичного коледжу
«Монада») ознайомили присутніх
гостей
залу
із
учасниками
конкурсу.
Конкурсанти об’єднували 5
пар, серед яких першою парою
були Данілкіна Христина і Захарко Святослав, другою – Макар
Христина і Дорош Олег, третьою – Тур Альона і Репринцив Максим,
четвертою – Борсук Марта і Матвієнко Максим та п’ятою - Лиса Надія
і Баран Андрій.
Оцінювали пари і кожного учасника окремо за такими здібностями:
1) танець пари
2) талант конкурсантів
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3) краса і грація тіла у пляжному варіанті.
Журі, до якого входили Галина Лащук, Віолетта Литвинова,
Мар’яна Галькевич, Fujion Fashion і Корнелія Готра, після кожного
конкурсу ознайомлювали учасників з виставленими балами.
Надзвичайно цікаво було бачити студентів, які висловлювали свої
думки про кохання в словах, жестах, піснях, танцях та малюнках.
Неймовірна атмосфера «закоханого дня» дозволила кожному із нас
відчути
хвилювання
і
ейфорію
конкурсантів, усмішки на обличчях –
яскраве свідчення цього.
У перерві між конкурсами ми
насолоджувались чудовими виступами
студентів
медичного
коледжу
«Монада» і медичного училища
«Медик». Дівчатка дарували нам
душевні пісні про кохання відомих
виконавців. Особливе захоплення слід
відзначити від бального танцю
студентів ЛМІ за участю Мельник
Марти і Ворожбит Андрія. Цей танець
поєднав у собі «лебедину» ніжність і
пристрасть як одне невід’ємне від
іншого. Потішили своєю присутністю
і виступом модельне агентство «Щасливі models», клуб моди «Моя
лінія» і шоу-балет «Формула Dance».
Після цікавої шоу-програми і конкурсів журі підсумувало бали і
кожному із учасників присвоїли титул, отже:
«Міс-2013» - Данілкіна Христина («Монада»)
«Містер-2013» - Дорош Олег («Монада»)
«І віце-міс – 2013» - Макар Христина («Медик»)
«І віце-містер – 2013» - Матвієнко Максим (ЛМІ)
«ІІ віце-міс – 2013» - Борсук Марта («Медик»)
«ІІ віце-містер – 2013» - Захарко Святослав («Монада)
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«Міс глядацьких симпатій-2013» - Данілкіна Христина («Монада)
«Містер глядацьких симпатій-2013» - Дорош Олег («Монада)
«Міс чарівність-2013» - Лиса Надія («Монада)
«Містер чарівність-2013» - Захарко Святослав («Монада)
«Міс натхнення-2013» - Тур Альона («Медик»)
«Містер натхнення-2013» - Репринцев Максим («Монада)
«Міс грація-2013» - Лиса Надія («Монада)
«Містер грація-2013» - Баран Андрій («Медик»)
«Міс вишуканість-2013» - Борсук Марта («Медик»)
«Містер елегантність-2013» - Максим Матвієнко (ЛМІ).

Такими званнями були нагороджені наші любі конкурсанти, яким
вручили чудові подарунки від фірми «Colgate», модельного агентства
«Щасливі Models», клубу моди «Моя лінія», клубу «Метро»,
громадського об’єднання «Самопоміч», школи макіяжу «Ego Style».
Особливу подяку студенти і учасники конкурсу висловлюють
генеральному директору доценту І.Г.Гайдучку, ректору професору ЛМІ
Регеді М.С., директору медичного коледжу «Монада» Диміній Л.М. і
директору Медичного училища «Медик» - Солотві І.Я.
Учасникам конкурсу, спонсорам і організаторам бажаємо міцного
здоров’я, щастя і шаленого кохання!
Щиросердечні вітання Матвієнку Максиму, студенту нашого
інститут за титул «І віце-містер-2013» і «Містер елегантність-2013».
Кохання дарує нам крила
І душу несе до небес,
В любові всі очі щасливі
І серце летить до чудес.
Ми прагнем любові від близьких,
Даруючи радість щодня
І сонце теплом зігріває
Промінчики світла впуска.
Коханню і вік неважливий,
В любові згорає печаль,
А ангел крильми обгортає
Всіх тих, що кохати спішать.
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14 лютого – це особливий день, адже саме цією датою нагороджені
багато сердець увагою, подарунками, поцілунками і теплом.
Блиск у очах, веселий сміх, ейфорія панували з самого ранку у
стінах Львівського медичного інституту. При вході в навчальний заклад
майоріла яскраво-червоним кольором скринька для закоханих, в яку
студенти кидали «валентинки». Пройшовши по коридору, студенти
весело розглядали та прикрашали своїми зізнаннями дошку оголошень,
на якій не залишилось і сантиметра вільного місця без закоханих
сердечок. Дух радості, уваги і подарунків тривав протягом всього Дня
закоханих.
Існує багато легенд, пов’язаних з ім’ям святого Валентина –
«винуватця» свята всіх закоханих. Одна із них свідчить –
християнський священик Валентин жив в ІІІ столітті і прославився тим,
що таємно поєднував шлюбом усіх закоханих, не дивлячись на
заборону римського імператора Юлія Клавдія ІІ. Коли таємниця
розкрилася, він представ перед префектом Риму і був засуджений до
мученицької смерті, що відбулася 14 лютого 268 року.
Зі іншою легендою – тюремник римського імператора попросив
християнина Валентина зцілити його дочку на ім’я Юлія від сліпоти.
Попутно Валентин навчав дитину історії, природничим наукам і
основам християнського вчення. Лікування перервав арешт і смертний
вирок. Напередодні страти Валентин і пише учениці лист з проханням
залишитись вірній християнській вірі і вкладає жовтий крокус(за
іншими версіями – порошок шафрану), підписавши послання словами
«твій Валентин». Дівчинка настільки сильно захотіла побачити квітку і
дізнатися про що написав її друг, що … прозріла. Пізніше вона
посадила на могилі Валентина мигдалеве дерево – символ щирої та
вірної любові.

21

Випуск 1 (2013 )

22

