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Нинішній 2009 рік для відомого вченого, педагога і

лікаря Олексія Варфоломійовича Панасюка — ювілей�

ний, зокрема 55�річний медичний стаж роботи, з них 45

років на лікарських, включаючи 35 років на науково�пе�

дагогічних посадах. Не зважаючи на свій 75�річний по�

важний вік, він постійно і напружено працює. Так, протя�

гом останніх майже 15 років О. В. Панасюк продовжує

інтенсивно працювати на посаді професора кафедри

інфекційних захворювань, фтизіатрії і пульмонології Ук�

раїнської асоціації народної медицини, консультантом у

ряді лікувально�профілактичних закладів міста Києва і за

його межами, практично в усіх регіональних центрах

профілактики і боротьби зі СНІДом в Україні.

У медицині він розпочав працювати на Тернопіллі за

державним направленням на посадах завідувача й акушера

сільського фельдшерсько�акушерського пункта після

закінчення в 1954 році Кременецької фельдшерсько�аку�

шерської школи з 4�річним терміном навчання (нині Креме�

нецьке медичне училище ім. Арсена Річинського — КМУ).

Багатофаховий досвід лікаря протягом 45 років

О. В. Панасюк розпочав на Рівненщині за державним нап�

равленням на посаді дільничного фтизіатра районного

протитуберкульозного диспансера у м. Дубно після закін�

чення у 1964 році Чернівецького медичного інституту (нині

Буковинський державний медичний університет — БДМУ).

Згодом продовжив роботу на Тернопіллі анестезіологом

(1965�1968) в Кременецькій центральній районній лікарні,

а з 1971 року — у місті Києві завідувачем і анестезіологом

міського хірургічного відділення протитуберкульозного

диспансеру після закінчення клінічної ординатури з тора�

кальної фтизіохірургії. Крім того, започатковану педа�

гогічну роботу викладача хірургії в КМУ, продовжив асис�

тентом кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології

(1976– 1979 рр.) у Київському медичному інституті ім.

О. О. Богомольця (нині Національний медичний універси�

тет ім. О. О. Богомольця — НМУ).

О. В. Панасюк свою наукову діяльність започаткувавши

ще студентом у БДМУ (1958–1964 рр.) 5�ма друкованими

науковими працями, інтенсивно розвинув у Київському на�

уково�дослідному інституті туберкульозу і грудної хірургії

ім. Ф. Г. Яновського (нині Державна Установа "Національ�

ний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновсько�

го АМН України"). Тут він пройшов шлях від клінічного ор�

динатора до старшого наукового співробітника і керівника

наукового відділу терапії туберкульозу і неспецифічних

захворювань органів дихання, виконавши і успішно захис�

тивши кандидатську (1973 р.) і докторську (1989 р.) дисер�

тацію на тему "Амілоїдоз при туберкульозі легень" (патоге�

нез, діагностика, клініка, лікування і профілактика).

Про здобутки у навчанні і праці свідчать його 4 дипло�

ми (фельдшера�акушера від 1954 р., диплом з відзнакою

лікаря за фахом "лікар — лікувальна справа" від 1964 р.,

кандидата медичних наук від 1974 р. і доктора медичних

наук від 1989 р.), 2�а свідоцтва про закінчення освіти: 7�

річної загальноосвітньої школи з похвальною грамотою

(1950 р.) і військової однорічної школи молодших авіацій�

них спеціалістів з нагрудним знаком "отличник авиации"

(1955 р.); 2�а атестати вченого звання старшого науково�

го співробітника (1986 р.) і професора (1996 р.); посвід�

чення спеціаліста лікаря�фтизіатра (1965 р.), лікаря�анес�

тезіолога (1966 р.), лікаря�фтизіохірурга (1971 р.) та

посвідчення лікаря вищої кваліфікаційної категорії: з хі�

рургії (1975 р.), анестезіології (1975 р.), фтизіатрії (1993 р.

з перезатвердженням у 1999 р. і 2004 р.).

Основне коло наукових спрямувань: внутрішньоор�

ганний розподіл нервів привідної групи м'язів стегна;

амілоїдоз при туберкульозі; застосування інтенсивних

методів і нових етіопатогенетичних лікарських засобів у

терапії туберкульозу та неспецифічних захворювань ор�

ганів дихання; діагностика і лікування туберкульозного

менінгіту (менінгоенцефаліту); удосконалення фтизіат�

ричної і пульмонологічної допомоги хворим в умовах

денних стаціонарів; туберкульоз і неспецифічні захворю�

вання легень, асоційовані з ВІЛ/СНІДом.

О. В. Панасюк є автором 230 друкованих наукових

праць, серед яких 2 монографії, 4 навчальних посібників,

10 винаходів, 9 методичних рекомендацій, 8 інфор�

маційних листів. Підготував одного доктора та 6 канди�

датів медичних наук, а також 4 магістрів.

У числі основних наукових праць О.В. Панасюка —

Некоторые вопросы патогенеза и диагностики амилоидо�

за у больных с воспалительными заболеваниями легких

// Клин. медицина. — 1985. — № 10. — С. 33–37; Тубер�

кульозний менінгоенцефаліт. — Київ: "Здоров'я", 1987. —

126 с.; Туберкульоз позалегеневої локалізації. — Київ: "Ло�

гос", 1998. — 379 с.; Діагностика позалегеневого тубер�

кульозу у ВІЛ�інфікованих та хворих на СНІД: Методичні

рекомендації // Збірник нормативно�правових докумен�

тів МОЗ України. — 2006. — № 69 — С. 47–69; Фтизіат�

рія: навчальний посібник. — Київ — Львів: 2008. — 304 с.
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