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ІНФОРМАЦІЯ

ційних ускладнень; виявлення причинно#наслідкових

зв'язків неефективної діагностики, лікування та профі#

лактики захворювань легень; вивчення і прогностика епі#

демічної ситуації із хворобами дихання, організація нау#

кових досліджень, фтизіопульмонологічної допомоги

населенню України; туберкульоз у поєднанні із ВІЛ/

СНІДом; народна та нетрадиційна медицина.

За розробку методів діагностики, лікування і профі#

лактики захворювань органів дихання у 1997 р. йому при#

суджена Державна премія в галузі науки і техніки, а у

2000 р. — премія імені Ф. Г. Яновського. 

Василю Михайловичу властиві наполегливість, ціле#

спрямованість, вимогливість до себе та надзвичайна пра#

цездатність. Завдяки допитливості та високій ерудиції він

весь час поповнює широке коло знань у різних галузях на#

уки. Лекції та наукові доповіді Василя Михайловича щодо

різноманітних проблем медицини корисні за змістом і

майстерно викладаються, тому завжди користуються попу#

лярністю. Опублікував 77 науково#популярних та публіцис#

тичних праць, в т.ч. книгу "Життя і Вчення Ісуса Христа".

В. М. Мельник є членом вченої та спеціалізованої ради

інституту, членом редколегії журналів "Народна та нетра#

диційна медицина України", "Доктор", "Український пуль#

монологічний журнал", "Український хіміотерапевтичний

журнал". Захоплюється грою на скрипці та цимбалах.

Професор В. М. Мельник — висококваліфікований

лікар і науковець, який постійно вдосконалює свою про#

фесійну майстерність. Василь Михайлович — чуйний і

уважний до співробітників, скромний, дисциплінований і

працелюбний, вимогливий до себе і підлеглих, творчо

застосовує свої знання і вміння для вдосконалення пов#

сякденної діяльності, оперативно вирішує навіть складні

завдання. Співробітники глибоко поважають і шанують

свого колегу. 

Сердечно вітаємо Василя Михайловича з Днем на#

родження, висловлюємо глибоку шану і щиро бажаємо

міцного здоров'я, довгих літ бадьорості, творчої наснаги

й успіхів у житті та праці.

Колектив Національного інституту

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського,

Правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів

України,

Редколегія "Українського пульмонологічного 

журналу"

14 березня 2008 року виповнюється 60 років з дня

народження доктора медичних наук, професора, Заслу#

женого раціоналізатора СРСР, лауреата Державної

премії України в галузі науки і техніки та премії імені Ф. Г.

Яновського, заступника директора з науково#органі#

заційної та науково#методичної роботи Національного

інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського

Василя Михайловича Мельника.

Народився Василь Михайлович у с. Бачів Перемиш#

лянського району Львівської області. Закінчив лікуваль#

ний факультет Івано#Франківського медичного інституту

у 1971 році. 

Трудову діяльність почав лікарем#хірургом Малинсь#

кої центральної районної лікарні на Житомирщині, відбув

військову службу. В 1977–1979 рр. навчався в клінічній

ординатурі з торакальної хірургії в Київському науково#

дослідному інституті туберкульозу та грудної хірургії імені

акад. Ф. Г. Яновського, де в подальшому працював завідую#

чим відділом, заступником головного лікаря, а нині — обій#

має посаду заступника директора з науково#організаційної

та науково#методичної роботи. Попри це 5 років працював

у Міністерстві охорони здоров'я України, організовуючи

наукову діяльність в країні. Свою кваліфікацію підвищував

17 разів у кращих клініках і навчальних закладах колишнь#

ого СРСР, України, Західної Європи, Єгипту.

У 1986 р. отримав кваліфікацію патентознавця, у

1988 р. захистив кандидатську дисертацію "Повторні

хірургічні втручання у хворих з післярезекційною емпіє#

мою плеври і реактивацією туберкульозу легень", а в

1996 р. — докторську дисертацію "Неефективне комплекс#

не лікування хворих на туберкульоз легень, його причини

й шляхи подолання". Вчене звання професора отримав у

2000 році. 

Він є автором понад 550 опублікованих праць, 31 ви#

находу та корисної моделі та 131 раціоналізаторської

пропозиції, за що у 1984 р. йому присвоєне звання "Кра#

щий раціоналізатор м. Києва", а у 1986 р. — почесне зван#

ня "Заслужений раціоналізатор СРСР". Нагороджений

значками "Винахідник СРСР", "Відмінник винахідництва

та раціоналізації". Експонуючи свої винаходи на вистав#

ках, нагороджений дипломом Лауреата Республіканської

виставки, Дипломом ІІ ступеня ВДНГ УРСР, грамотами.

Його науковими інтересами є: розробка нового інст#

рументарію, методів діагностики та лікування хворих із

хворобами органів дихання, профілактики післяопера#

МЕЛЬНИКУ ВАСИЛЮ МИХАЙЛОВИЧУ — 60 !




