НАШІ ЮВІЛЯРИ
УДК 61:377.44(477.63)

В.І. Снісарь,
В.І. Десятерик

ДО 40-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА
АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
вул. Дзержинського, 9, Дніпропетровськ, 49044
SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine»
Dzerzhinsky st., 9, Dnipropetrovsk, 49044
e-mail: fpo@dsma.dp.ua.
Ключові слова: заснування факультету післядипломної освіти, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»
Key words: the creation of the Post graduate studies Faculty, SE "Dnipropetrovsk Medical Academy of Health
Ministry of Ukraine"
Реферат. К 40-летию основания факультета последипломного образования ГУ «Днепропетровская
медицинская академия МЗ Украины». Снисарь В.И., Десятерик В.И. В 2013 году факультету последипломного образования ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» исполняется 40 лет. Указом
Совета Министров СССР и Минздрава СССР № 124 от 24 марта 1973 (приказ ректора № 38 от 30.03.1973
года) при Днепропетровском ордена Трудового Красного знамени медицинском институте был основан
факультет усовершенствования врачей, который впервые на территории Советского Союза находился в г.
Кривой Рог на расстоянии 150 км от основной базы. Были открыты и успешно начали работать четыре кафедры по основным направлениям: терапии, хирургии, педиатрии и акушерства и гинекологии. В дальнейшем
были организованы кафедры клинической лабораторной диагностики (1974г.), травматологии и ортопедии
(1975г.), три стоматологические кафедры (1976 г.). Начиная с 1979 года проводится организация и открытие
кафедр ФУВ на базе лечебных учреждений г. Днепропетровска. Так кафедра гастроэнтерологии была создана
в 1979 году, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии основана в 1989 г., кафедра психиатрии в 1986
году. По инициативе ректора ДМИ профессора И.И.Крижановськой в 1979 году была открыта кафедра
медико-социальной экспертизы ФПО. С 1997 г. одна из кафедр терапии перешла на факультет последипломной подготовки и с учетом изменения специфики педагогической деятельности стала носить название
«Кафедра терапии интернов и семейной медицины», а в 2005 году была переименована в «Семейную медицину». В 1983 году курсы повышения квалификации организаторов здравоохранения были реформированы в
кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения ФПО. А 1986 году путем отделения от кафедры
анестезиологии и интенсивной терапии была создана кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и
медицины неотложных состояний ФПО. В 1994 году была основана кафедра нервных болезней и нейрохирургии. В настоящее время на факультете работают 12 кафедр и 2 курса, которые в целом проводит большую работу в повышении квалификации врачей Днепропетровской области и других областей Украины. За год
на кафедрах ФПО учатся до 4000 слушателей по 34 специальностям.
Abstract. On the 40th anniversary of the Post graduate studies faculty of state establishment "Dnipropetrovsk
Medical Academy of Health Ministry of Ukraine". Snysar V.I., Desyateryk V.I. In 2013 post graduate studies
faculty of SE "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Health Ministry of Ukraine" celebrates the 40th anniversary. By
Decree of the Council of Ministers of USSR and Ministry of Health of USSR № 124 from March 24, 1973 (rector’s
order № 38 from 30.03.1973). Doctors’ advanced training faculty was founded on the basis of Dnipropetrovsk Medical
Institute of Order of the Red Banner of Labor. For the first time in the Soviet Union it was situated at a distance of 150
km from the main base in the city of Krivoy Rog. Four departments in the main branches: therapy, surgery, pediatrics,
obstetrics and gynecology were opened and began successful work. Further, the departments of clinical laboratory
diagnostics (1974), traumatology and orthopedics (1975), three departments of stomatology (1976) were organized.
Starting from 1979 the departments of Doctors’ advanced training faculty have been organized on the basis of
Dnipropetrovsk medical institutions of. The Department of gastroenterology was established in 1979, the department of
obstetrics, gynecology and perinatology was founded in 1989, the department of psychiatry - in 1986. The department
of medical and social expertise of the Post graduate studies faculty was opened in 1979 by the initiative of the Rector of
Dnipropetrovsk Medical Institute Prof. I.I. Krizhanovskaya. Since 1997 one of the departments of therapy has moved to
the Post graduate studies faculty and was named "department of therapy of interns and family medicine". In 2005 it was
renamed to the department of family medicine. In 1983 the qualification upgrading courses of health care managers
were reformed in the department of social hygiene and public health organization of the Post graduate studies faculty.
The department of anesthesiology, intensive care and emergency states of the Post graduate studies Faculty separated
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from the department of anesthesiology and intensive Care in 1986. The department of nervous diseases and
neurosurgery was founded in 1994. Today the Faculty consists of 12 departments and 2 courses, which generally fulfill
a great job in improving doctors’ skills at Dnipropetrovsk region and other Ukrainian regions. 4,000 doctors in 34
specialties upgrade their skills at the departments af the Post graduate studies Faculty during a year.

У 2013 році нашому факультету післядипломної освіти виповнюється 40 років. Згадаємо,
як усе починалось. Це була подія неординарна!
Адже вперше на теренах Радянського Союзу на
відстані 150 км від основної бази було відкрито
факультет удосконалення лікарів.
Указом Ради Міністрів СРСР та МОЗ УРСР
№ 124 від 24 березня 1973 року (наказ ректора

№ 38 від 30.03.1973 року) при Дніпропетровському ордена Трудового Червоного прапора медичному інституті було засновано факультет
удосконалення лікарів. Ініціатором такого кроку
була тодішній ректор інституту, Заслужений діяч
наук України, професор Крижанівська Інна
Іларіонівна.

Ректор Дніпропетровського медичного інституту професор І.І. Крижанівська
та другий декан ФПО професор Ю.К. Францен

ФУЛ виник у Кривому Розі невипадково.
Охорона здоров’я Кривбасу завжди була на
передових позиціях медичної науки та її впровадження у практику. Кривий Ріг на той час мав
понад 800 тисяч населення, 17 міських лікарень з
сучасним обладнанням та потужній потенціал
лікарів-фахівців, які потрапляли сюди з усього
Радянського Союзу. Уже в ті часи в місті функціонували спеціалізовані центри: онкологічний,
торакальної та судинної хірургії, виконувалися
хірургічні втручання на серці. Працював республіканський інститут гігієни праці та професійних
захворювань. Місто гірників та металургів, що
давало на рік 48% всесоюзного видобутку залізної руди, що було серцем металургії країни,
стало віднині одним з центрів щорічної після-
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дипломної підготовки близько 500 лікарів основних лікарських спеціальностей.
Першим деканом факультету був призначений заслужений лікар УРСР к. мед. н., доц.
В.М. Гужевський – надзвичайно працелюбна,
енергійна, життєрадісна людина. Він багато
зробив для створення матеріальної бази та становлення факультету, починаючи з 1973 до
1976 року.
До листопада 1973 року перший складний
період створення нової навчальної бази післядипломної підготовки в основному закінчився.
Відкриті та з успіхом почали працювати чотири
кафедри з основних напрямків: кафедра терапії –
завідувачка кафедри, доктор медичних наук
Є.В. Шулаєва, її потім змінив доцент О.В. Ходикін
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Кафедру хірургії очолила доктор медичних наук
В.М. Четверикова, кафедру педіатрії – доктор
медичних наук В.М. Зоріна, кафедру акушерства
та гінекології – доктор медичних наук М.Б. Розуменко

В.М. Гужевський

З перших років силами колективу успішно
впровадили програму підвищення кваліфікації
лікарів, створено матеріально-технічну базу кафедри, необхідну для проведення педагогічного
процесу та наукової роботи.
Приємно згадати, що вже тоді в МОЗ України
надійшов лист від колишньої курсантки циклу
тематичного удосконалення з терапії Т.І. Дьоміної з м. Мурманська, в якому вона прохає через
МОЗ України оголосити подяку співробітникам
кафедри терапії ФУЛ ДМІ: професору О.В. Ходикіну за незабутні лекції з гастроентерології, за
бажання передати усі свої знання курсантам, за
вимогливість та по-людськи тепле відношення до
«учнів», доценту В.І. Крук, асистентам Т.В. Гончаренко, В.М. Волосевичу, А.М. Василенку «за
великі знання та активну передачу їх лікарямкурсантам».
З перших років заснування в Кривому Розі
кафедра акушерства та гінекології підтримує
тісний зв’язок та співпрацює з однойменною
кафедрою Київського інституту удосконалення
лікарів. Столична кафедра надає методичну та
практичну допомогу. Міцніють зв’язки між
столичною та Криворізькою кафедрами. Велика
та напружена робота чекала на професорсько-
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викладацький склад та весь колектив факультету.
Кожний член колективу працював так, щоб бути
гідним нашої Альма-матер – ордена Трудового
Червоного прапора Дніпропетровського медичного інституту, що започаткував один із своїх
факультетів в індустріальному Кривбасі.
У цей час на факультеті проводиться науководослідна робота. Пошукові дослідницькі роботи
клінічних кафедр факультету присвячені патології краю, а також питанням збереження здоров’я працівників гірничорудної промисловості.
Кафедра терапії займається вивченням гастроентерологічних захворювань та кардіальної
патології у шахтарів та гірників, кафедра хірургії
– захворюваннями судин у тих самих робітників,
кафедра педіатрії – патологією печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози у
маленьких криворіжців, кафедра акушерства та
гінекології – особливостями обміну речовин у
вагітних та породіль – робітниць залізорудного
басейну.
У плані практичних занять кафедр з курсантами кожного циклу заплановано 6 годин для
відвідання шахт. 12 жовтня 1973 року курсанти
акушерського циклу та співробітники кафедри
провели робочий день у шахті «Гігант» на
глибині 520 метрів під землею у гезенках на
штреках. Після цієї екскурсії зрозумілою стала
ціна тієї тяжкої праці, якою забезпечується
можливість лікарям працювати у просторих
сучасних лікарнях, можливість тримати в руках
книгу та інструментарій.
У 1974 році було організовано кафедру
клінічної лабораторної діагностики – очолив
кафедру професор В.О. Єнохович 15 травня кафедра прийняла перших курсантів. Зовсім скоро
кафедра стає методичним центром з освоєння та
впровадження нових методик дослідження хворих, що необхідно для якісного поліпшення
основних показників практичної охорони здоров’я, для вивчення краєвої патології різного
профілю.
У 1975 році Наказом від 15 червня відкрито
кафедру травматології та ортопедії. Першим завідуючим кафедрою був обраний доктор медичних
наук, професор Ю.К. Францен – чудовий педагог, блискучий хірург, хороший організатор,
автор 102 наукових робіт. У 1976 році він стає
деканом ФУЛ. Ним було вкладено багато сил в
органічне злиття науки та практики на Криворіжжі. Ю.К. Францен упровадив понад 20 нових методів лікування хворих, керував підготовкою наукових кадрів. У 1975 році відкрито доцентський курс наркології, завідувач курсом –
доцент В.О. Брюзгін
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Клінічна база кафедри терапії та хірургії ФПО 6-ї міської лікарні м. Кривий Ріг, 1973 р.

У 1976 році відкрито три стоматологічні
кафедри. Кафедру терапевтичної стоматології
очолив доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України І.С. Мащенко. Головним напрямком кафедри була діагностика, лікування та профілактика захворювань
пародонта. Кафедру хірургічної стоматології
очолив доцент В.Т. Лук’яненко. Основними розробками стали діагностика та лікування ушкоджень щелепно-лицьової ділянки, а також профілактика запальних ускладнень. Завідуючою
кафедрою ортопедичної стоматології була призначена професор Л.П. Баринова. Науковими дослідженнями кафедри стали лікування зубощелепних деформацій та протезування знімними
та незнімними протезами. У 1993 році в результаті об’єднання кафедр терапевтичної і
хірургічної стоматології була створена кафедра
стоматології ФПО. Її очолив доктор медичних
наук, професор М.М. Гордіюк У 1998 році до кафедри стоматології була приєднана кафедра
ортопедичної стоматології.
Для покращення організації роботи кафедр
використовується досвід, поради, ініціатива та
особиста участь курсантів-лікарів з великим професійним та життєвим досвідом. На кафедрі акушерства та гінекології у спілкуванні з курсантами першого циклу народилася пропозиція провести реферативну конференцію з обговорення
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3-5 найкращих рефератів курсантів. Кращі реферати оформлені у вигляді стенду.
У 1975 році у Кривому Розі викладачі ФУЛ
проводять курси для викладачів медичних училищ. З 1 вересня 1976 року МОЗ України доручив факультету провести перший у країні експериментальний цикл тематичного удосконалення середніх медичних працівників. Перші п’ять
акушерок з різних міст України проходили удосконалення на кафедрі акушерства та гінекології.
На кафедрі хірургії прийняли перших курсанток
удосконалення з циклу «палатних сестер». Їх
мета: оволодіти теоретичним курсом навчальної
програми та обновити практичні навички. Результати екзаменів підтвердили доцільність проведення таких циклів удосконалення для середньої ланки медичних працівників.
Весь колектив факультету самовіддано працює для покращення якості навчального процесу,
а також для створення курсантам-лікарям комфортних умов побуту. Ще в 1973 році була
створена медична бібліотека, що є філією медичної бібліотеки медичної академії. Треба згадати
О.П. Бурхан, справжнього професіонала бібліотечної справи. Завдяки її зусиллям за підтримки
декана факультету, керівництву бібліотеки ДМІ,
матеріальній підтримці інституту до кінця 1973
року бібліотека нараховувала вже 2000 екземплярів книг медичної тематики. Це зовсім
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невелика кількість, але це тільки початок
кропіткої праці. Розширення фонду бібліотеки
проходило також за рахунок безоплатної допомоги з бібліотечних фондів інших кадрових
інститутів, наприклад Тернопільського, Кримського та Київського. На сьогоднішній день це
сучасна бібліотека з книжковим фондом близько
30000 екземплярів медичної літератури. Вона
має світле, просторе приміщення, читальний зал
на 30 місць.
З 1973 року по 1976 рік виходить факультетська газета, в якій освітлюються основні події
життя та праці, здобутки. Кожний номер газети
виходить до чергового державного свята.
Починаючи з 1979 року відбувається організація та відкриття кафедри ФУЛ на базі лікувальних закладів м.Дніпропетровська.
Так, кафедра гастроентерології Дніпропетровської державної медичної академії була створена у травні 1979 р. у складі факультету удосконалення лікарів. Базою кафедри став Науководослідний інститут гастроентерології. Очолив її
професор П.А. Каніщев. Була створена та постійно поліпшувалася матеріально-технічна база
кафедри, необхідна для проведення педагогічної
наукової та лікувально-діагностичної роботи на
сучасному науковому рівні. На різних етапах
роботи кафедру очолювали професор Ю.О. Філіппов (1989-1996), професор І.І. Гриценко
(1996-2002). З 2002 р. завідувачем кафедри є професор Ю.М. Степанов, який продовжує та розвиває кращі традиції, надбані колективом як у
педагогічній, так і в науковій діяльності.
Кафедра акушерства, гінекології та перинатології заснована 2 січня 1989 р. за наказом
ректора Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ), член-кореспондента НАН і НАМН
України, професора Л.В. Усенко на базі міського
пологового будинку № 2 м. Дніпропетровська,
нині це КЗ "Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром" ДОР" ІІІ рівня.
Спочатку кафедра мала назву перинатології та
була першою в СРСР, діяльність якої спрямована
на зниження перинатальних втрат та підготовку
кадрів на міждисциплінарному рівні – акушерівгінекологів та неонатологів. Першою завідувачкою кафедри протягом 22 років з 1989 р. по
2011 р. була Заслужений діяч науки та техніки
України, професор, д. мед. н. З.М. Дубоссарська.
З 2011 р. кафедру очолює професор, д. мед. н.
Ю.О. Дубоссарська.
Кафедра психіатрії ФПО була заснована в
1986 році. Першим завідувачем кафедри був професор В.І. Полтавець. З 1993 року кафедру очолює
доктор
медичних
наук,
професор
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Л.М. Юр’єва. Клінічною базою кафедри є комунальний заклад “Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня” Дніпропетровської обласної
ради. У різні роки на кафедрі працювали викладачі: професор В.О. Павлов, доценти Н.О. Єрчкова та С.В. Пхіденко, асистенти М.К. Білинська,
В.П. Воєцька, В.А. Лагутін, В.В. Штенгелов,
Е.І. Гура. У теперішній час на кафедрі працюють
викладачі: доцент С.Г. Носов, асистенти Т.В. Малишко, О.Й. Мамчур, В.В. Огоренко, О.О. Дукельський, Ю.М. Завалко.
Кафедра медико-соціальної експертизи ФПО
була заснована в 1979 році з ініціативи ректора
ДМІ професора І.І.Крижановської і директора
НДІ експертизи та відновлення працездатності
інвалідів доцента І.Т.Кобеляцького та за підтримки МОЗ України. До первинного складу
кафедри входили доцент В.І. Шабельник, доцент
О.Ф. Башмаков, асистент Л.В. Єлісейкіна, асистент А.М. Гулай. За період керівництва кафедрою І.Т. Кобеляцьким була створена матеріальна
база та методичне забезпечення навчального
процесу. З 1985 по 1999 рік кафедру очолював
освічений лікар, науковець і педагог – доктор
медичних наук, професор В.І. Солоний, а в період з 1999 по 2000 рр. кафедрою завідував талановитий організатор охорони здоров’я, професор
А.В. Іпатов У 1993 році кафедра була перейменована в кафедру медико-соціальної експертизи
ФПО і з 2000р. її очолив Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України професор, доктор медичних наук Л.Ю. Науменко.
Кафедра сімейної медицини сформувалась
внаслідок злиття трьох кафедр: внутрішніх хвороби санітарно-гігієнічного факультету з курсом
профпатологіїі внутрішніх хвороб педіатричного
факультету, клінічними базами стали 7-а і 1-а
міські лікарні. Об’єднану кафедру в 1982 році
очолив професор Ю.О. Філіпов. У 1987 році була
приєднана кафедра терапії стоматологічного факультету (завідуючою була професор А.Г. Кушнірьова). З 1987 року кафедру очолює професор
Н.Д. Чухрієнко. З 1997 р. кафедра перейшла на
факультет післядипломної підготовки і з урахуванням зміни специфіки педагогічної діяльності почала носити назву «Кафедра терапії
інтернів і сімейної медицини», але тільки у 2005
році була проведена зміна її назви на «Сімейну
медицину».
Кафедра соціальної медицини, організації та
управління охороною здоров’я заснована ще в
1924/1925 навчальному році. Першим завідувачем був М.В. Донич. У період становлення кафедри головним напрямком було вивчення соціальних факторів, що впливають на розвиток
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захворювань, та розробок методів їх профілактики. У 1940 році кафедра соціальної гігієни
була перейменована в кафедру організації охорони здоров’я.
У 1971 році за ініціативи кафедри були
створені курси для підвищення кваліфікації організаторів охорони здоров’я України, які в 1983
році були реформовані у кафедру соціальної
гігієни і організації охорони здоров’я факультету
удосконалення лікарів у місті Кривий Ріг. У період з 1989 по 1995 рік кафедру очолював професор І.О. Логвіненко (1940-1995 рр.), - 19951996 н.р. - д. мед. н. О.П. Татаровський (1943 р.н.).
Вони розширили наукові напрямки діяльності
кафедри вивченням нових форм організації спеціалізованої медичної допомоги.
З 1 вересня 1992 року кафедру факультету
удосконалення лікарів було переведено з м. Кривого Рогу до Дніпропетровська, вона ввійшла до
складу факультету післядипломної освіти, отримала назву «кафедра управління охороною здоров’я» і була очолена професором В.М. Лехан.
Радикальні зміни у суспільстві наприкінці 90х років спонукали колектив кафедр як додипломної, так і післядипломної підготовки до
наукового обґрунтування реформ в охороні
здоров’я. Дослідженню цих проблем присвячені
масштабні дослідження В.М. Лехан, О.П. Татаровського, Т.В. Єрошкіної.
Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та
медицини невідкладних станів ФПО створена у
1986 році шляхом відокремлення від кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії (зав. каф.–
член-кор. НАН та НАМН України, проф.
Л.В. Усенко) співробітників, які здійснювали
післядипломне навчання лікарів з 1974 р. Завідуючим новоствореної кафедри став доц.
Ю.С. Петренко. Єдиною клінічною базою кафедри була міська лікарня швидкої медичної допомоги. З вересня 1993 року кафедрою завідує
доктор медичних наук, професор О.М. Клигуненко. Під її керівництвом кафедра розширює та
освоює нові клінічні бази: 6 та 9 МКЛ, КОШМД
та обласна дитяча лікарня. На сьогодні на
кафедрі працюють: 3 професори (О.М. Клигуненко, В.І. Снісарь, О.Ю. Сорокіна); 5 доцентів
(В.В. Єхалов, Д.М. Станін, О.В. Кравець Ю.О. Площенко, В.В. Фроленко); 4 асистенти (О.В. Лященко, О.Ю. Муризіна, В.А. Седінкін, В.В. Скляр);
Кафедра нервових хвороб на нейрохірургії
ФПО була заснована у 1994 році. На посаду
завідувача кафедрою була обрана доктор медичних наук, професор Л.А. Дзяк, яка є Лауреатом
Державної премії України, заслуженим діячем
науки та техніки України. На кафедрі працюють
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професор М.О. Зорін, доцент К.В. Мізякіна,
асистенти О.М. Шульга, О.С. Цуркаленко, О.О. Зозуля, В.М. Сук, Аль - Амір Муаз.
Становлення неонатольної служби регіону
нерозривно пов’язане з історією розвитку кафедри неонатології і вік їх практично однаковий.
Кафедра неонатології на факультеті післядипломної освіти була організована в 1987 році
(завідувач – проф. В.А. Тіщенко). Причиною її
створення була висока смертність новонароджених в області (одна з найбільш високих в
Україні). У 2006 році кафедра була об’єднана з
кафедрою педіатрії № 1 (зав. – проф. Ю.К. Больбот), але продовжує навчати лікарів-інтернів
педіатрів та підвищувати кваліфікацію лікарів
неонатологів.
У 1981 році була заснована кафедра реабілітації. Завідуючим кафедрою стає професор
Г.П. Підпалий. У цьому ж році деканом факультету обраний доцент В.Н. Яковлєв. Як декан
ФУЛ він проявив неабиякий талант організатора.
З 1984 року факультет очолює доктор медичних наук, професор В.М. Коваленко. Він
започаткував у Кривому Розі школу кардіологів
та реаніматологів. На сьогоднішній день, будучи
вже академіком НАМН України, директором
інституту кардіології ім. М.Д. Стражеско, Володимир Миколайович підтримує зв’язки з факультетом. Допомагає і словом, і ділом.
До цього часу факультет є одним з важливих
підрозділів нашої академії та МОЗ України з
підвищення кваліфікації лікарів. У 1990 році на
базі НДІ гігієни праці відкривається кафедра
гігієни праці та профзахворювань, завідувач –
проф. М.Г. Карнаух.
У цей час ФУЛ очолює професор В.О. Єнохович. Під його керівництвом пройшло становлення навчальної роботи факультету. Значним
досягненням було створення уніфікованої методичної документації на факультеті. З 1991 року
деканам факультету обирається д. мед. н., проф.
С.О. Мокія, зам. декана - д. мед. н., проф.
В.М. Лехан. З 1992 року на кафедрах факультету
почали проводити підготовку лікарів-інтернів,
впроваджуються передатестаційні цикли. У 1993
році для покращення якості підготовки інтернів в
м. Кіровограді відкриваються філії кафедр педіатрії, хірургії, акушерства та гінекології. З
1993 року введена очно-заочна форма навчання в
інтернатурі.
У 1996 році ФУЛ реорганізовано у факультет
післядипломної освіти з відділенням інтернатури, а також було проведено об’єднання ряду
кафедр.

113

НАШІ ЮВІЛЯРИ
З 2004 року деканом ФПО, який базується в
м. Дніпропетровську та Кривому Розі, призначено професора В.І. Снісаря. З цього ж року
Криворізьку базу ФПО очолює заступник декана
професор В.І. Десятерик.
Протягом всієї історії факультету його професорсько-викладацький склад веде наукові
дослідження в різних сферах охорони здоров‘я.
Науковий напрямок кафедр ФПО охоплює широке коло проблем медицини, які вони успішно
розробляють. Це проблеми організації охорони
здоров‘я, педіатрії, внутрішньої медицини, анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії,
ортопедії та травматології, стоматології, психіатрії, неврології та нейрохірургії та інше.
Визначення Дніпропетровської області як
пілотного регіону при проведенні реформування
охорони здоров’я поставило перед кафедрами
факультету нові виклики, з якими вона гідно
справляється, беручи активну участь у заходах з
реформування охорони здоров’я, у розробці
законодавчих та нормативно-правових актів на
державному, галузевому та регіональному рівнях. Згідно з планом МОЗ України щодо підготовки кадрів для реформ у сфері медицини, у
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пілотних регіонах до 2015 року на кафедрах
сімейної медицини (м. Дніпропетровськ), терапії,
кардіології та сімейної медицини (м. Кривий Ріг)
та інших кафедрах факультету післядипломної
освіти проходять перепідготовку лікарі –
загальної практики сімейної медицини. Крім
того, кафедри ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» беруть активну
участь у підготовці кваліфікаційних кадрів з
метою реалізації Національного проекту «Нове
життя» для обласних перинатальних центрів м.
Дніпропетровськ та м. Кіровоград.
У цілому факультет проводить велику роботу
щодо підвищення кваліфікації лікарів Дніпропетровської області та інших областей України.
За рік на кафедрах ФПО навчаються до 4000
слухачів за 34 спеціальностями.
Історія факультету нараховує вже 40 років.
Проходять роки, змінюються керівники, але
залишаються непохитними традиції: довіра до
молоді, збереження інтелігентності у відношеннях між співробітниками в колективі, підтримка
високого професіоналізму, пошук та впровадження нових технологій.
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