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ІНФОРМАЦІЯ

Одним із основних напрямків наукової діяльності

О. В. Панасюка протягом понад 20 років було вивчення

амілоїдозу у хворих на туберкульоз легень. Він у 1973

році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему

"Хірургічне лікування поширеного хронічного деструк�

тивного туберкульозу легень у хворих на загальний амі�

лоїдоз", у 1989 р. — докторську дисертацію на тему

"Амілоїдоз у хворих на туберкульоз легень". Отримана

новизна в названих працях розширила уявлення про етіо�

логію амілоїдозу, дозволила пояснити патогенез при всіх

його формах, а також запропонувати розроблені методи

діагностики, профілактики і лікування цієї дуже небез�

печної недуги при туберкульозі легень.

Наукова діяльність О. В. Панасюка також присвячена

вивченню питань кровопостачання м'язів, розробці нової

ефективної технології амбулаторної допомоги в денних

стаціонарах хворим з неспецифічними захворюваннями і

туберкульозом органів дихання, удосконаленню діагнос�

тики і лікування туберкульозу позалегеневої локалізації,

зокрема туберкульозного менінгоенцефаліту. За резуль�

татами роботи над зазначеною патологією він опубліку�

вав 9 наукових праць, серед них 2 монографії: "Тубер�

кульозний менінгоенцефаліт", "Туберкульоз позалегене�

вої локалізації".

Студентська, фахова і наукова діяльність О. В. Пана�

сюка не обмежувалась тільки навчанням, працею на ка�

федрі та клініці. Багато років О.В. Панасюк працював

вченим секретарем Республіканської проблемної комісії

"Фтизіатрія і пульмонологія" МОЗ України, членом

правління наукового товариства фтизіатрів України, нау�

ковим редактором журналу "Лікарська справа" по розділу

"Пульмонологія і фтизіатрія", заступником голови прав�

ління Київського міського наукового товариства фтизіат�

рів, був членом спеціалізованої вченої ради ІФП по захисту

кандидатських і докторських дисертацій з фтизіатрії,

пульмонології і клінічної імунології.

Зичимо ювілярові міцного здоров'я, щастя і подальших

творчих успіхів.

Медичний інститут УАНМ

Правління Асоціації фтизіатрів

і пульмонологів України

У 2004 році на семидесяту сходинку свого життя сту�

пив Олексій Панасюк — професор кафедри інфекційних

захворювань, фтизіатрії і пульмонології Медичного

інституту Української асоціації народної медицини

(МІУАНМ), доктор медичних наук, професор.

Народився О. В. Панасюк 30 березня 1934 року в с. Ка�

теринівка Кременецького району Тернопільської області.

Свій шлях у фтизіатрію О. В. Панасюк започаткував

ще працюючи рентгенлаборантом протитуберкульозного

диспансеру у м. Кременці, а після отримання диплому лі�

каря, працював лікарем�фтизіатром у м. Дубно Рівненсь�

кої області, анестезіологом Центральної районної лікарні

у м. Кременці.

Після завершення клінічної ординатури з фтизіо�

хірургії при Київському науково�дослідному інституті ту�

беркульозу і грудної хірургії ім. акад. Ф.Г. Яновського

МОЗ України (нині Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України) очолював у м. Києві

фтизіохірургічне відділення ПТД № 6 (нині ПТД №1

м. Києва). Йому присвоєно кваліфікацію лікаря�фтизіо�

хірурга і фтизіатра вищої категорії.

У медичній науці О. В. Панасюк пройшов шлях від

студента, який опублікував тези 5 доповідей до професо�

ра, який став автором понад 200 наукових праць. 

Панасюк О. В. як штатний науковець обирався за кон�

курсом спочатку асистентом кафедри фтизіатрії з курсом

пульмонології НМУ), згодом — старшим і головним нау�

ковим співробітником та завідувачем (1985–1994 рр.)

відділення терапії туберкульозу і неспецифічних захво�

рювань легень ІФП. Від 1996 р. і до тепер він — профе�

сор кафедри інфекційних захворювань, фтизіатрії і пуль�

монології МІУАНМ. Ювіляр є автором 2 монографій, 3

навчальних посібників, 1 патенту України і 9 авторських

свідоцтв на винаходи. За період від 1985 до 1996 р. під

керівництвом О. В. Панасюка захищені одна докторська

і 6 кандидатських дисертацій на актуальні теми з фтизіат�

рії і пульмонології. О. В. Панасюку присвоєно вчене зван�

ня старшого наукового співробітника за спеціальністю

"фтизіатрія" (1986) і професора кафедри фтизіатрії

(1996 р.).

ПРОФЕСОРУ

ПАНАСЮКУ ОЛЕКСІЮ ВАРФОЛОМІЙОВИЧУ — 70 РОКІВ




