
Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей -

прекрасне свято радості та надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення

своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними,

прославляли свої родини і рідний край.

Чужих дітей не буває



У світі всі малята- і хлопчики й дівчата-

повинні право мати щасливими 

зростати.

В турботливій країні, у люблячій 

родині,

мужнітимуть здорові, біляві й 

чорноброві.

Бо очі карі й сірі, у злагоді та мирі,

Не плачуть, а сміються, що «дітками»  

зовуться.



В Україні з 27 вересня 1991 року набула чинності Конвенція ООН про права

дитини. Міжнародний день захисту дітей відзначається в Україні з 1998 року.

1-го червня відбуваються різноманітні заходи. Цей день — нагадування

дорослим про необхідність дотримання прав дітей на життя, на свободу думки і

релігії, на освіту, відпочинок і дозвілля, на захист від експлуатації дитячої праці,

фізичного і психологічного насильства як необхідних умов для формування

гармонійної особистості, гуманного і справедливого суспільства.



У цього свята є навіть і свій прапор. На зеленому тлі, що символізує зростання,

гармонію, свіжість і родючість, навколо знаку Землі розміщені стилізовані фігурки —

червона, жовта, синя, біла і чорна, які символізують різноманітність і терпимість.

Знак Землі, розміщений у центрі, — це символ нашого спільного дому.



Міжнародний день захисту дітей поєднано із Всесвітнім днем батьків

Всесвітній день батьків – офіційна міжнародна подія, закріплена рішенням на

рівні Генеральної Асамблеї ООН і відзначається щорічно в перший день літа. 1-го

червня на підтримку батьків по всьому світу, низкою урядових і громадських організацій

багатьох країн проводяться різноманітні заходи, спрямовані на вшанування

загальноприйнятих традиційних сімейних цінностей, ролі і значення батьків для всіх

поколінь.



За даними Академії медичних наук, лише 10 % наших дітей, які досягають

повноліття, можна назвати абсолютно здоровими. Щороку збільшується кількість

дітей-інвалідів — на сьогодні їх уже понад 140 тисяч. Дитяча безпритульність в Україні

дуже поширена, і ніхто не може назвати напевне, скільки дітей мешкають на вулиці.

Забезпечення та дотримання прав дитини - необхідність і потреба не лише

сучасного етапу розвитку України, але й пріоритетний напрямок політики нашої

держави на майбутнє.



Доброта — чарівна сила. Саме в цей день традиційними стали благодійні 

концерти, доброчинні акції, відвідування інтернатів…

«Діти — це найдорожче, що ми маємо, і розвиток цього напрямку є 

нашим пріоритетом…» 

М. Рожко



Регіональний науково-практичний семінар «Безперервний професійний 

розвиток сімейного лікаря та педіатра»

Семінар відбувся під егідою Міністерства охорони здоров’я України на базі Івано-

Франківського національного медичного університету.

Доповіді, виголошені на семінарі, були присвячені, зокрема, стану здоров’я

дитячого населення, діагностиці, лікуванню та профілактиці інфекцій дихальних шляхів у

дітей, пацієнт-орієнтованому підходу з урахуванням міжнародних протоколів в роботі з

маленькими хворими та практичним питанням застосування міжнародних рекомендацій в

дитячій гастроентерології...

«…Не кожен університет зробив такий ривок в педіатрії, як це сталося за

останні три роки в Івано-Франківську. Далеко не кожна область має такі хороші

показники з надання медичної допомоги населенню і динаміку зниження дитячої

смертності. Я впевнений, що в цьому є велика частка наукової школи Івано-

Франківського національного медичного університету…»
О. Волосовець



«Служіння іншим — це найтриваліше щастя для людини…У буденній рутині ми

забуваємо, що можемо зробити багато добрих справ. Люди замикаються в собі, в

своїх клопотах і проблемах, і, як наслідок, не помічають потреб своїх ближніх…»

В. Попик

Організатори: Європейська медична студентська асоціація (EMSA), ректорат ІФНМУ.

Дитячий будинок сімейного типу по вул. Б. Лепкого в Івано-Франківську

Майбутні медики, студенти 49 групи другого курсу ІФНМУ передали продукти

харчування, засоби гігієни, канцелярію, одяг і провели цікаві розвиваючі ігри…



Студенти організували благодійне свято (майстер – клас із виготовлення

новорічних прикрас та показ вистави «Різдвяна ніч») для особливих дітей з

порушенням фізичного та інтелектуального розвитку.

Студенти привезли різні подарунки та провели час у

спілкуванні та іграх з дітками.

Навчально-реабілітаційний центр (вул. Хоткевича) 

Дім сиріт в с. Горохолино Богородчанського району 

Організатори: куратори і викладачі університету,

студенти факультету підготовки іноземних громадян та

медичного коледжу.



Благодійний концерт 

На благодійному концерті та аукціоні картин були

зібрані кошти на лікування однорічного хлопчика К.

Ерстенюка. Свої живописні роботи надали викладачі

ІФНМУ асистент кафедри загальної практики (сімейної

медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини

Г. Григорук, доцент кафедри українознавства і філософії

А. Сініцина, а також учасники конкурсу «Для Бога я

створю найкраще».

Організатори: АРТ, кафедра фізичної реабілітації,

ерготерапії та фізичного виховання за підтримки

адміністрації університету.

Допомога онкохворому хлопчику Володимиру

Крисині

Студенти 11 та 12 груп першого курсу

стоматологічного факультету та викладачі долучились до

акцій з допомоги онкохворому хлопчику Володимиру

Крисині з с. Липівка Івано-Франківської області, який

вирушив за кордон на трансплантацію (Польща).

Організатори: студенти та викладачі

стоматологічного факультету.

АРТ – це візитівка культурно-мистецького життя нашого

університету, що пропагує здоровий спосіб життя і об’єднує

студентів і професорсько-викладацький склад університету.



Благодійна вистава студентів Івано-Франківського національного
медичного університету «БожеЯВільна».

В рамках благодійної вистави відбувся збір коштів на придбання нового
кувезу в обласний перинатальний центр, для новонароджених діток, які потребують
особливого догляду.

Благодійний лікарський бал

Цього року бал організований для збору коштів на придбання кувезу для
недоношених діток в Обласному перинатальному центрі.

Організатори: Європейська медична студентська асоціація (EMSA) за
підтримки адміністрації університету.

«Дуже важливо зберегти те найдорожче, що нам дає Бог»… 

Ю. Дмитрук



«З кожним роком все більше зростає поширеність захворювань, пов’язаних саме з

порушенням способу життя, так званих «соціальних захворювань»: ожиріння, хвороби

шлунково-кишкового тракту, захворювання серцево-судинної системи, офтальмологічні

захворювання, порушення постави, психологічні розлади. Профілактика повинна стати

пріоритетом сучасної медицини, адже більшість захворювань значно легше запобігти,

ніж лікувати…»

О. Бобрикович

Викладачі кафедри та лікарі-інтерни провели в школах № 12,15 м. Ів-Франківська

заняття з дітьми та їхніми батьками щодо профілактики захворювань та популяризації

здорового способу життя, а також з маленькими пацієнтами обласної дитячої клінічної

лікарні, яка є клінічною базою кафедри.

Освітній проект «Школа дитячого здоров’я» 

Організатори: викладачі, лікарі-інтерни кафедри дитячих хвороб післядипломної

освіти за підтримки адміністрації університету.



Школи №12 та №23 м. Ів-Франківськ

Проведено лекції-бесіди на тему : «СНІД та рак —

реальні загрози. Збережи своє здоров’я та життя».

Організатори: студенти, члени Європейської

медичної студентської асоціації.

Освітній проект «EMSA ділиться знаннями» в

рамках всеукраїнського освітнього проекту «Здоров’я

— вибір кожного»

Обласний центр соціально-психологічної реабілітації

дітей

Робота з дошкільнятами та учнями молодших

класів у рамках «Лікарні для ведмежат» — ігрова

імітація лікарні, яка покликана подолати страх дітей

перед людьми у білих халатах.



Проект «Школа репродуктивного здоров`я» 

Проект допомагає правильно сформулювати об’єктивні знання підлітків щодо

захисту їхнього здоров`я, небезпеки та наслідків раннього статевого життя.

Лекції провели для 9-11 класів в школі №28 м. Івано-Франківська, а також для

студентів першого курсу в Івано-Франківському базовому медичному коледжі .

Організатори: студенти, члени Європейської медичної студентської асоціації.



Санітарно-просвітницька робота з профілактики стоматологічних 

захворювань

Профілактична робота спрямована на загальне зміцнення здоров’я наших дітей –

майбутнього української нації.

Крихівецька загальнооствітня школа І-ІІІ ступенів 

У доступній та цікавій формі школярі перших класів подивились лялькову виставу

і пройшли курс гігієнічного навчання на спеціальних муляжах.

Організатори: кафедра стоматології науково-навчального інституту

післядипломної освіти ІФНМУ.



Чергова акція просто неба

Куріння вбиває…В обмін на цигарки студенти пропонували містянам

цукерки, а також розповідали чому варто позбутися шкідливої звички.

Благодійна акція, присвячена міжнародному астма-дню 

(World Asthma Day)

Лікарі-пульмонологи подарували рідному Івано-Франківську дерева. 

Сортові клени будуть милувати око та тішити чистим повітрям легені 

пацієнтів закладу й мешканців міста

Організатори: завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології,

студентський профком.

Організатори: працівники обласного фтизіопульмонологічного центру

та викладачі, інтерни й гуртківці кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом

професійних хвороб



Допомога військовим Національної Гвардії

Медичній частині 3 бригади оперативного

призначення Національної Гвардії України передали

глюкометри, електронні термометри, матеріали для фіксації

переломів, шини, гіпсові бинти.

Організатори: співробітники кафедри гігієни та

екології ІФНМУ

Всього лиш мить…Мить для життя, мить для кохання і

мить до смерті. Одна мить може змінити людську долю.

Майдан, Схід…Люди навіть не сподівалися, як різко зміниться

їхня доля. Одна миттєвість змінила нашу країну буквально за

ніч. Наші студенти, працівники університету- активні учасники

Революції Гідності, АТО , члени волонтерських організацій.

Благодійний вечір-реквієм пам’яті Небесної Сотні та

всіх Героїв України «Всього лиш мить».

Кошти зібрали для допомоги реабілітаційному центру для

учасників АТО/ООС «Бандерівський Схрон».

Організатори: відділ освітньо-виховної роботи та

організації дозвілля ІФНМУ, працівники університету, студенти

ІФНМУ та медичного коледжу.



Наші студенти прагнуть стати максимально
корисними для суспільства, нації і працюють над
збагаченням свого духовно-морального світу.


