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ФEЩЕHKo toPlЙ ltsAНoBИч
дo|сгop Мeдичниx нaУк, пpoФeоop' aкaдeп,iк AMH Укpa-lии'

уKозoм iPeзидентo укpoiHЙ Na 619/2009 в;д

l8 сepпня 2009 рoкy ''Прo вlдзнolення дepх]trвниliи
нoгopoдоми уKрo]нЙ процiвниK]в п]дпри€мсгв, yстo

нoв тс oploнiзoцiй зо знoчний oсo6ИстЙй внесoк у
сoц]ольнo.е(oномiчнИЙ, ryлЬryрнИй рoзвЙтoK уKpojн
сЬ(ol дeрxови, вс]roм тpудoв дoсяг!eвня т{l з нoгoдЙ

l8-j рiчнИц] незоЛeхHoст] yкpоiнЙ дoктoро мeдич

нЙx ноyк, пpoфeсорo, oKодeмiKo AМH УKрoiни'
]о ,l. o oo,q'о;о, рёо ог.o о" o

пpeм]i уKpo]нЙ в гoлуз] ноуки ] тerнiKи i Премi tieнi Ф
г, ЯнoвсЬ(oгo, дирeхтopo Дерx{rвноi yстoнoви ''Ho.

ol.tr "'," i tr 
'' ф,,о'о

Ф. Г, яHoвсьKогo Aкoдемil мeди!нЙХ иoуk у(рoiни,
o,oв ooLпё оп оV ёр воooрoj ,,0o вo

Укpoiни з] спeц]oлЬнoст]''Пульмorroлoг]я i Фтиз]от
p]я'. ФЕU|ЕHKA Юpiя lвoнoвЙчсr булo нoгoрoдxенo
opдeнoм €o зoслуги> | ст}пeня'

о |Ф.j. o в,Ea| l/-a] ов. ' о o 'oв, .i
|.ор в!ovl/ рol'о! o.,iдo До вl0q6 i/.ёo,oJ,l

р/,o/ .ao'в., " ,; | .oв/ " .
н'rйсyчоснiшoо ]нфоpмoцi€о в roлyз] мeдицЙнЙ, швид
(o рeory€ нo всeсв тii нoвoцii тo впpoвoxдус нoй6iлЬш
(oрИснi з ниt в дiяЛЬнiстЬ Kеpoвонoгс, ним Koлeктивy,

здiбниЙ opгон]зотoр' oвтор нoвиX пoглядiв пiдxoд в

дo poзв'язоння npo6лем, яkиЙ вI^]€ зoцi
a B |aB/ vтвap,/!^Е oв,,o,!i'-o

упpовлiння в |нстит).riтo (ооpдинy€ дяЛьн стЬ пyлЬ|.iо.

,o o Ioi оф|и о p" 'o r'
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пooпo|о,д\, V.оo, (..) o'.}, l дor,не rc пpAд.
товля€ укpоiнy в мixнopoднИx oргонiзoц]ях/ € члeнoм
€врo е,.ь.o oPе(npо оoнo|oгoвoр/. во,B,A.в,|Рoi
А --о oрrot lо : ,Дo.в! i ФoovoJ" o р/мо-' r/м
нo зусгp]Чoх свiтoвoi спiлЬнoтЙ вiдpoзY пeрeдсоться
нсlуковцям, пpoктЙчним лiKopЯм Ho вiтчизнянЙх з,iздох,
кoнгpес.]х, нoyKoвo прoктичниХ кoнфepeнцiях, вiн po.
6ить все, що6 якнoйшвидшe rrо6лизЙти свiтoвий дoс
вiд !o y'pоi |, Бolo o ЧoL\ оoil |вo,oв,' .|pид,' q(

о pод.Рвоo( вiт., il оо в ( ]eц o -iв( ,гЬ0oьoлo iв,
оп.o|oгo.в, ф, o Lo],, i.ор:в,epв/н-oi
мepеxi, сiмeйниx лiкoрiв, лiKоpiв швидKoi дoпoмoги з
прo6лeм пулЬмoнoлoгii, з кoятрoлЮ зo iх знoннями
тo рo6итЬ всe вiд нЬoгo зoлexнe, щo6 niднятЙ фтизiо.
пyльмонoЛoгiчнy слуx6y в уKpо]нi дo piвнiв свiтoвиx

oрrl rвoчoви. o o-!э' .ooe!o. ф-,'o р.i 'опулЬмoнoлoгii HМAпo iмeнi п' Л. шупiKo. дe цOрOку
Ho6ув0oтЬ сУчoсн знoнHя лiKорiз] всi€l yKрo]ни'

тoKo сомовiддoHo пpoця мoло 6),ти вiдзнoчeнo
нoшoодeрxoвoro,6о пeрш зo все ]opiй |вoнoвиЧ д6o€
пpo вiтчизняну нoукy то пpoKтиcну oxoрoну здopoвъ i

yвeсь свiЙ дoсвiд? тoлонт, чос дoклoдo€ для пoкрощeння
здoрoв,я то якoсгixиття мeшKoнцiв yкpoiни,

иoле.'ив нouiotsоlo |o o | -a-,-, ф ,.ю p '

пулЬмoнoлoгii ]мeнi Ф, Г' ЯнoвсьKoгo AмH УKpoiнЙ
тo peдKoлeгiя xуpнoлy ''Aстмо то олepгЯ'' щирo
сeрдeчвo вiто€ Boс. вeлЬмишoнoвний loрiо |вoнo
вичy, iз дepxoвHoЮ нoгopoдo|о oрдeнoм (зo
зoслyги' |сrупeня. мЙ знo€мo iповoxо€мо Boс
ЯK висoкoпpoФeсiЙнoгo фoхiвцЯ, видотяoгo вчeнo
гo i oргон]зoтoро oxoрoнЙ здoрoв!Я Boш внeсoк
' pо-вl.o. n.дич-оi'о/ / гpo||v.и|aЕfiv.a,Ia
вeликЙй' вiд щиpoгo сeрця 6oxoсмo Boм велико
-o дo,ro мL-o.o .дoоoвa ,o в' .c. t орo!Д в

пpoцв]тоння ] успlхlв y Boшiй 6лaгiй, 6eзкapисли
в;, ovoвi!дo.r' оo6o,, qrо ,.oroл | в.poи пo|
plбнo нoшoму слoвнoмy Уxpoil,lсЬкoмy нopoдy

Koл e a и в Нa ц io н ы ь нo гa I'c титуту ф ти з втp I i
; av1ьмodoлo', ] tM.Рt Ф- г я|oвсь\o|a АMr |\paip,

PeДKaлeгB хуpнanу AcтMa тa ыеpгI'я''

242 АСтМц ТА AЛЕPг Я N, l 2 . 200a


