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Пам’яті Ади Іванівни Чанг...

14 вересня 2021 року пішла з життя  
Ада Іванівна Чанг.
Ада Іванівна народилася 18 грудня 1926 року 
в  родині службовців у м. Одесі.

Дитинство і юність пройшли в улюбленому місті, дівчинка була дуже вдумливою і серйозною. Після тяжких 
військових років юна Ада горіла бажанням допомагати людям, тому в 1944 р. вступила і в 1949 р. закінчила Одесь-
кий медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». Молодого спеціаліста направили в Тернопільську область, 
де Ада Іванівна посіла посаду завідувачки районної санітарної епідеміологічної станції Золото-Потоцького ра-
йонного відділу охорони здоров’я. У 1950 р. продовжила навчання в інституті удосконалення лікарів і пройшла 
спеціалізацію з кісткового туберкульозу в м. Києві, а після закінчення прибула до м. Одеси і працювала лікарем-
ортопедом в обласній клінічній лікарні.

На молодого перспективного фахівця звернули увагу і запросили на кафедру госпітальної хірургії Одеського 
медичного інституту в 1952 р., а через 1 рік Ада Іванівна вже була в штаті співробітників кафедри дитячої хірургії, 
де під керівництвом видатного вченого М.Л. Дмитрієва в 1960 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на 
тему «Внутрішньокістковий остеосинтез у дітей гетеротрансплантатом».

Ада Іванівна пройшла славетний шлях – від лікаря в районі до вченого, професіонала в дитячій хірургії. Про-
тягом 44 років Ада Іванівна Чанг працювала в дитячій обласній лікарні, понад 8 років – у медичному центрі, до 
якого її особисто запросив академік Борис Якович Резник. Усе життя вона присвятила служінню людям, стала 
блискучим клініцистом і діагностом.

Ада Іванівна була багатогранним хірургом, прекрасно оперувала будь-яку патологію органів грудної та черев-
ної порожнини, опорно-рухового апарату.

Колосальним внеском Ади Іванівни в медичну науку є її новації з кісткової пластики гомо- і гетеротрансплан-
татами при захворюваннях кісток у дітей, у тому числі розроблений комбінований метод кісткової пластики 
підготовленою спонгіозою за Дмитрієвим М.Л. пластинчастими дугоподібними гомотрансплантатами при задній 
фіксації хребта в дітей з тяжким сколіозом. Вона була відомим фахівцем зі сколіозу, консультувала дітей з цією 
патологію не тільки в Одесі, але й по всіх санаторіях півдня України.

Ада Іванівна запропонувала оригінальну щадну методику видалення гемангіом кінчика носа і пластики де-
фекту місцевими тканинами в дітей і багато іншого. До всього Ада Іванівна мала обґрунтований і вдумливий 
підхід.

Про Аду Іванівну можна багато чого розповісти: і про те, як вона любила дітей, а вони – її; і про те, як вона щиро 
раділа досягненням і успіхам своїх колег та учнів; і про найголовніше – її доброзичливість, порядність, прагнення 
завжди надати допомогу, уміння бути справжнім другом, здатність до самопожертви. В Ади Іванівни багато чому 
можна було повчитися, вона щедро роздаровувала себе людям. Усе, що робила Ада Іванівна для здоров’я людей, 
принесло їй любов і повагу тисяч вилікуваних пацієнтів, численних учнів, колег і студентів.

У долях багатьох Ада Іванівна зіграла значну роль: навчала не тільки медицині, хірургії, науці, але й розу-
мінню життя та вмінню бути людиною. А.І. Чанг була і залишається вчителем, наставником, хірургом-про-
фесіоналом, другом, Людиною з великої літери.

Вічна світла пам’ять Вам, дорога Адо Іванівно!
З любов’ю та вдячністю – дитячі хірурги Одещини
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Правила подачі та оформлення статей
Авторська стаття направляється до редакції електронною поштою у форматі MS Word. Стаття супроводжується офіційним на-

правленням від установи, в якій була виконана робота, з візою керівництва (наукового керівника), завіреним круглою печаткою 
установи, експертним висновком про можливість відкритої публікації, висновком етичного комітету установи або національної 
комісії з біоетики. На останній сторінці статті мають бути власноручні підписи всіх авторів та інформація про відсотковий внесок 
у роботу кожного з авторів. 

Приймаються оригінали супровідних документів з примірником рукопису, підписаного автором(ами), надіслані поштою, або 
скановані копії вищезазначених документів і першої (титульної) сторінки статті з візою керівництва, печаткою установи і підписа-
ми всіх авторів у форматі Adobe Acrobat (*.pdf), надіслані на електронну адресу редакції.

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.
Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше ніж 5–7-річної давності); мета, завдання, матеріали 

та методи; результати дослідження та їх обговорення (висвітлення статистично опрацьованих результатів дослідження); висновки; 
перспективи подальших досліджень у даному напрямку; список літератури (два варіанти); реферати українською, російською та 
англійською мовами.

Реферат є незалежним від статті джерелом інформації, коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними 
розділами і має бути зрозумілим без самої публікації. Його обсяг не повинен перевищувати 200–250 слів. Обов’язково подаються 
ключові слова (від 3 до 8 слів) у порядку значущості, що сприятиме індексуванню статті в інформаційно-пошукових системах.

Реферат до оригінальної статті повинен мати структуру, що повторює структуру статті: мета дослідження; матеріали і методи; 
результати; висновки; ключові слова. Усі розділи у рефераті мають бути виділені в тексті жирним шрифтом. 

Для інших статей (огляд, лекція, клінічний випадок тощо) реферат повинен включати короткий виклад основної концепції стат-
ті та ключові слова.

Оформлення статті. На першій сторінці зазначаються: індекс УДК ліворуч, ініціали та прізвища авторів, назва статті, назва 
установ, де працюють автори та виконувалось дослідження, місто, країна.

За умови проведення досліджень із залученням будь-яких матеріалів людського походження, в розділі «Матеріали і методи» авто-
ри повинні зазначати, що дослідження проводилися відповідно до стандартів біоетики, були схвалені етичним комітетом установи 
або національною комісією з біоетики. Те саме стосується і досліджень за участю лабораторних тварин. 

Наприклад: «Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним 
етичним комітетом (ЛЕК) всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду 
батьків дітей (або їхніх опікунів)». 
«Під час проведення експериментів із лабораторними тваринами всі біоетичні норми та рекомендації були дотримані». 

Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми, фото) має бути мінімальною. Діаграми, графіки, схеми будуються у програмах 
Word або Exсel; фотографії повинні мати один із наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150–600 dpi). 

Таблиці та рисунки розташовують у тексті статті відразу після першого згадування. У підпису до рисунку наводять його назву, 
розшифровують усі умовні позначки (цифри, літери, криві тощо). Таблиці мають бути оформлені відповідно до вимог ДАК, бути 
компактними, пронумерованими, мати назву. Номери таблиць, їхні заголовки і цифрові дані, оброблені статистично, повинні точ-
но відповідати наведеним у тексті статті.

Посилання на літературні джерела у тексті позначаються цифрами у квадратних дужках та відповідають нумерації у списку літерату-
ри. Статті зі списком літературних джерел у вигляді посилань на кожній сторінці або кінцевих посилань не приймаються.

Необхідно подавати два варіанти списку літератури. 
Перший варіант подається відразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом (спочатку праці, опубліковані 

українською або російською мовами, далі – іншими мовами).
Другий варіант повністю відповідає першому, але джерела українською та російською мовами ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ! на англій-

ську мову. Цей варіант необхідний для сайту, підвищення індексу цитування та аналізу статті у міжнародних наукометричних базах 
даних. 

Обидва варіанти оформлюються за стилем APA (American Psychological Association style), який використовується у дисертаційних 
роботах. 

Приклад оформлення для обох варіантів:
Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2005). Назва статті. Назва журналу. 10(2); 3: 49-53.
Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва книги. Місто: Видавництво: 256.

У тексті статті допускаються загальноприйняті скорочення, а також авторські скорочення, які обов’язково розшифровуються у 
тексті при першому згадуванні та залишається незмінними по всьому тексту.

У кінці статті автори мають заявити про наявність будь-яких конкуруючих фінансових інтересів щодо написання статті. Зазна-
чення конфлікту інтересів або його відсутності у статті є обов’язковим.  

Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за підтримки компанії…» 
Стаття закінчується відомостями про усіх авторів. Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене 

звання, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти; ідентифікатор 
ORCID (https://orcid.org/register). Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефона.

Відповідальність за достовірність та оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень 
тощо) несуть автори.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати 
обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення причин и не вважається негативним висновком 
щодо наукової та практичної значущості роботи.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

Редколегія



Видавництво ТОВ «Група компаній МедЕксперт» випускає журнали для лікарів
різних спеціальностей. Ми створюємо видання європейського зразка з інновацій)
ним для України підходом до формування наповнення кожного випуску і висвітлення
профільної тематики. Нашими експертами є не лише визнані українські вчені, але й
провідні фахівці країн Балтії, Польщі, Великої Британії, Молдови, Франції,
Італії, Туреччини, Ізраїлю, Китаю та інших. Усі наші журнали видаються великими
накладами, доступні для читачів і мають авторитет у фаховому середовищі. Кожен
з них надійно закріпив за собою позиції кращого у спеціалізованих рейтингах.

Контакти редакції
Відповідальний редактор:

Шейко Ірина
Олександрівна

+3 044 498)08)80
+3 097 110)34)20

pediatr@med)expert.com.ua

Всі журнали включені у категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України,
у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук 

Визнанням авторитетності наших журналів є те, що всі вони входять у міжнародні
наукометричні бази. Статтям присвоюється цифровий ідентифікатор об'єкта DOI.

ЗАПРОШУЄМО АВТОРІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО СПІВПРАЦІ

ПУБЛІКАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА

Журнал публікує результати
наукових досліджень щодо
методів діагностики та ліку)
вання дитячих хвороб з метою
підвищення якості надання
допомоги дітям в Україні. 

Єдине в Україні видання, яке
публікує результати сучасних
досліджень з проблем акушер)
ства та розвитку дитини від
зачаття до підліткового віку.

На сторінках видання публіку)
ються результати оригінальних
досліджень, унікальні та складні
клінічні випадки, висвітлюють)
ся нові підходи до діагностики
та лікування різних хірургічних
захворювань.

«Сучасна педіатрія.
Україна»

«Український журнал
Перинатологія і педіатрія»

«Хірургія дитячого віку.
Україна»
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IV МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС

Antibiotic resistance STOP!

Стійкість до антибіотиків зростає до загрозливо високих
рівнів у всьому світі. Нові механізми стійкості з'являються
і поширюються всюди, створюючи перешкоди для лікування
розповсюджених інфекційних захворювань

) World Health Organization

Розвиток нових антибіотиків має надзвичайне значення, оскільки
еволюція мікробів продовжуватиметься безперервно, а резистентність до
лікарських засобів зростає.

Проблема антибіотикорезистентності стала глобальним викликом
сьогодення. Головною його причиною вважають нераціональне
застосування антибактеріальної терапії.

Тож під час Всесвітнього тижня поінформованості про антибіотики,
в Українї традиційно буде проведено

IV міжнародний конгрес «Antibiotic resistance STOP!»,
який об'єднає провідних спеціалістів медичної галузі для розробки

стратегії контролю розвитку антибіотикорезистентності

antibiotic"congress.com


