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ІНФОРМАЦІЯ

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ЯЧНИК
(до 50'річчя з дня народження)
11 травня виповнилося 50 років з дня народження
відповідального секретаря Українського пульмоноло
гічного журналу, провідного наукового співробітника
клінікофункціонального відділення Державної установи
"Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України" док
тора медичних наук Ячника Анатолія Івановича.
Народився А. І. Ячник у 1958 році в м. Києві. В 1976
році поступив на перший курс лікувального факультету
Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця,
який закінчив закінчив з відзнакою за спеціальністю "лі
кувальна справа" у 1981 році.
Понад четверть століття Анатолій Іванович працює в
інституті: з 1981 року по 1989 рік — молодшим науковим
співробітником відділення патології системи кровообігу та
реабілітації хворих захворюваннями легень, з 1989 року по
1998 рік — старшим науковим співробітником, а з 1998 року
по теперішній час — провідним науковим співробітником
клінікофункціонального відділення. У 1987 році Анатолій
Іванович захистив кандидатську дисертацію на тему "Диаг
ностика и терапия нарушений гемодинамики у больных
острой пневмонией", а в 1997 році — докторську дисер
тацію "Легенева гіпертензія при захворюваннях легень: ос
новні патогенетичні форми та принципи диференційованої
терапії". Анатолій Іванович є автором 137 наукових робіт, у
тому числі 2 монографій, 14 винаходів та корисних моде
лей, 3 раціоналізаторських пропозицій, багатьох інфор
маційних листів та методичних рекомендацій.
Його науковими інтересами є: діагностика та терапія
порушень гемодинаміки при пневмоніях; вивчення основ
них патогенетичних форм легеневої гіпертензії на основі
дослідження балансу ейкозаноїдів, змін ендокринного
стану та фібринолітичної системи і системи зсідання крові
та розробка принципів їх диференційної терапії; вивчення
основних механізмів розвитку застійної недостатності
кровообігу у хворих із захворюваннями легень; розробка
нових підходів до діагностики та лікування хворих на ін
терстиціальні пневмонії. Анатолій Іванович брав участь у
створенні нового лікарського препарату (Епадол) на ос
нові риб'ячого жиру, що містить омега3 поліненасичені
жирні кислоти, який за кількісним і якісним складом сут
тєво переважає відомі закордонні аналоги, вивченні перс

пектив його застосування у клініці внутрішніх хвороб, у
тому числі фтизіатрії і пульмонології; приймав участь у
розробці клінічної класифікації гемодинамічних пору
шень у хворих хронічними захворюваннями легень.
Виконуючи лікарський обов’язок, приймав участь у
1986 році у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
Анатолію Івановичу властиві наполегливість, ціле
спрямованість, вимогливість до себе та велика працездат
ність. Завдяки допитливості та високій ерудиції він весь
час поповнює широке коло знань у різних галузях науки.
Був науковим керівником трьох дисертацій, у тому числі
однієї докторської. Приймає участь у курсах інформації
та стажування лікарів країни, читає лекції з питань пуль
монології, є членом Асоціації фтизіатрів і пульмонологів
України, Асоціації алергологів України, Асоціації хіміо
терапевтів України, Українського товариства кардіологів.
А. І. Ячник є членом апробаційної, вченої та спеціалізова
ної ради інституту, членом редколегії журналу "Українсь
кий пульмонологічний журнал". Доктор медичних наук
А.І. Ячник — висококваліфікований лікар і науковець,
який постійно вдосконалює свою професійну майс
терність. Анатолій Іванович — чуйний і уважний до хво
рих та співробітників, скромний, дисциплінований і пра
целюбний, творчо застосовує свої знання і вміння для
вдосконалення повсякденної діяльності, оперативно
вирішує навіть складні завдання. Глибокі професійні
знання, доброзичливість і увага до оточуючих є тими ри
сами, що незмінно викликають у співробітників повагу до
Анатолія Івановича.
Сердечно вітаємо Анатолія Івановича з днем народ
ження, висловлюємо глибоку шану і щиро бажаємо
міцного здоров'я, довгих літ, творчої наснаги й успіхів у
житті та праці.
Бажаємо йому щастя та подальших творчих успіхів,
усіх людських благ.
Колектив Державної установи "Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України",
Правління Асоціації фтизіатрів і
пульмонологів України,
Редколегія "Українського пульмонологічного
журналу"
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