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підготовці хворих неспецифічними гнійно�запальними

захворюваннями легень. В 1984 р. Володимир Олексійо�

вич був переведений на посаду молодшого наукового

співробітника того ж відділення інституту. В 1985 р. за�

хистив кандидатську дисертацію, з 1988 р. обіймав поса�

ду старшого наукового співробітника, а в 1991 році йому

було присвоєне вчене звання старшого наукового

співробітника за спеціальністю "хірургія". З 1991 року по

теперішній час працює на посаді ученого секретаря інсти�

туту. Після завершення кандидатської дисертації Воло�

димир Олексійович, не дивлячись на відповідальну та

значну за обсягом роботу вченого секретаря, починає ак�

тивно займатись розробками в галузі пульмонології. Свою

наукову діяльність спрямовує на вирішення важливої

проблеми пульмонології — лікування синдрому дихаль�

ної недостатності при неспецифічних захворюваннях ор�

ганів дихання, накопичує експериментальні матеріали

щодо цінних фармакологічних властивостей фосфати�

дилхолінових ліпосом. Володимир Олексійович, у скла�

ді групи українських учених на чолі з академіком АМНУ

О. В. Стефановим, розробив антигіпоксичний та антиок�

сидантний лікарський препарат Ліпін, який зареєстрова�

ний до медичного застосування в Україні та впроваджений

у промислове виробництво. Усі розробки із приводу да�

ної проблеми стали основою для докторської дисертації

"Ефективність фосфоліпідних ліпосом у комплексному

патогенетичному лікуванні синдрому дихальної недос�

татності при захворюваннях органів дихання", яка була

захищена в 1996 році

Юхимець Володимир Олексійович є висококваліфі�

кованим науковцем і пульмонологом, має глибокі всебічні

знання щодо методології та організації наукових дослід�

жень та з успіхом використовує їх на практиці. Створив

дієву систему контролю за дотриманням сучасних вимог

при проведенні наукових досліджень. Особливу увагу при�

діляє сучасним засобам інформатизації та впровадженню

комп'ютерних технологій у науковому процесі, був ініціа�

тором та активним учасником першої хвилі комп'ютери�

зації інституту в 1991–1993 роках. В 1999 р. отримав грант

НАТО, який використав для створення локальної ком�

п'ютерної мережі в інституті, ставши її беззмінним сис�

темним адміністратором. Неодноразово преміювався за

особисті досягнення в науковій і науково�організаційній

роботі, тричі нагороджений Почесною грамотою Прези�

11 листопада 2006 року виповнилося 50 років від дня

народження ученого секретаря Інституту фтизіатрії і

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, завідую�

чого групою інформаційно�комп'ютерних технологій

інституту, доктора медичних наук Юхимця Володимира

Олексійовича.

В. О. Юхимець народився в м. Чернівці. В 1973 році із

золотою медаллю закінчив школу і в тому же році посту�

пив на лікувальний факультет Чернівецького медичного

інституту. У студентські роки Володимир Олексійович

був відмінником навчання, виявив цікавість як до науки,

так і до студентського життя: протягом перших двох кур�

сів навчання працював у анатомічному, а потім — патана�

томічному та хірургічному гуртках, а з 1977 по 1979 роки

був головою ради студентського наукового товариства. У

1979 році з відзнакою закінчив інститут та був рекомен�

дований ученою радою ВУЗу на наукову роботу. З 1979

по 1982 рік проходив підготовку в клінічній ординатурі

Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії (нині —

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського

АМН України) за спеціальністю "торакальна хірургія".

Володимир Олексійович завжди відрізнявся гострим,

кмітливим розумом, необхідним для справжнього нау�

ковця, в 1982 році отримав почесне звання "Кращий мо�

лодий раціоналізатор України".

З 1982 по 1984 роки працював на посаді лікаря�хі�

рурга у відділенні хірургічного лікування туберкульозу та

неспецифічних захворювань легень. Працюючи хірур�

гом, Володимир Олексійович одночасно приймав участь

у наукових розробках та громадському житті інституту і

Залізничного району м. Києва, був головою Ради моло�

дих учених інституту, головою районної ради молодих

учених. Він розробив та науково обґрунтував методику

клінічного застосування водних розчинів декаметоксину

як антисептика для лікування хворих неспецифічними

гнійно�запальними захворюваннями органів дихання,

вивчив його місцеву дію на тканини бронхо�респіратор�

них відділів легень, що призвело до значного клінічного

та економічного ефекту у вигляді скорочення строків пе�

редопераційної підготовки хворих, зниженню кількості

післяопераційних ускладнень, поліпшенню результатів

оперативного лікування. Усі ці розробки лягли в основу

кандидатської дисертації, присвяченої вивченню ефек�

тивності декаметоксина в комплексній передопераційній

ЮВІЛЕЙ ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК

ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ЮХИМЦЯ
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дії АМН України. Є членом товариства хіміотерапевтів

України, членом вченої та спеціалізованої вченої ради,

заступником голови методичної комісії інституту, членом

проблемної комісії МОЗ та АМН України "Пульмоноло�

гія і фтизіатрія", членом редколегій двох наукових жур�

налів. 

Постійно приймає участь у виконанні науково�дослід�

них робіт. З 2000 р. очолює науково�допоміжний підроз�

діл — групу інформаційно�комп'ютерних технологій. Ор�

ганізував курси і проводив цикли навчальних семінарів із

підвищення кваліфікації наукових співробітників та

лікарів інституту в галузі комп'ютерно�мережевих техно�

логій, запровадив електронні наукові публікації, створив

електронну базу знань та офіційний Web�сайт інституту,

який займає чільне місце в першій сотні найпопулярніших

за рейтингом українських медичних сайтів в Інтернеті.

Володимир Олексійович зустрічає свій ювілей у роз�

квіті професійної діяльності. Він є талановитим, прогре�

сивним науковцем та організатором, його діяльність чи�

мало сприяє підвищенню статусу Інституту як провідної

наукової установи в галузі фтизіатрії та пульмонології.

Щиро вітаємо Володимира Олексійовича з ювілеєм,

бажаємо здоров'я, щастя, реалізації поставлених цілей

та творчого натхнення. 

Правління асоціації фтизіатрів і 

пульмонологів України, 

Інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського АМН України


