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Наші сучасники

Австрія — Україна:
допомога дітям Чорнобиля

На початку 1990-их років стали все більше

усвідомлюватися довгострокові наслідки 

Чорнобильської катастрофи та медичні масштаби

цього лиха. Австрія не залишилася осторонь,

і австрійська «Організація допомоги хворим на

рак дітям» під патронатом тогочасного

міністра економіки Мартіна Бартерштайна

почала активно діяти. 

Завідувач хірургічного відділення, відомого своїм

досвідом лікування захворювань щитовидноїй залози

лікарні Кайзерін Елізабет, звернувся до мене за

підтримкою при постановці діагнозу дітям з групи ри-

зику або хворим на рак щитовидної залози. Так поча-

лося багаторічне співробітництво і дружба з пані

Світланою Шут та медперсоналом конотопської лі-

карні, розташованої наподалік від Києва. Проводило-

ся постійне обстеження дітей та збирання коштів для

придбання медичного обладнання. 

У проведенні всіх цих заходів центральною фігу-

рою був проф. д-р Ігор Гук. Він поєднав у одній особі

розуміння становища з медичної точки зору та знання

мови, мав чудові зв'язки, та, насамперед, глибоку

любов до країни своїх предків.

Під час наших дружніх бесід, цікавих подорожей в

Україну він познайомив мене з незабутньою куль-

турною спадщиною України. Особливо мені запам'я-

талося декламування професором на банкеті вибра-

них віршових творів. Гордість та захоплення, передача

атмосфери та настрою зробили переклад віршів не-

потрібним. 

Та понад усе, як лікар і як людина в плані медич-

ному чи суспільному, Ігор Гук завжди ставить не-

стримне бажання допомогти українським людям. 

Слід зауважити, що наше співробітництво – це

лише один з аспектів його багатогранної діяльності.

Я також добре пригадую, як він працював до пізньої

ночі при розподілі українським лікарям стипендій на

(австрійські) курси підвищення кваліфікації. 

Світовий гуманістичний прогрес тримається на

таких людях як Ігор Гук, які – з якихось причин –

допомагають іншим людям, не чекаючи за це нічого,

крім особистої відради та задоволення.

Сердечно вітаю, Вас,
Ігоре Гук з 60 вдалими роками!

Професор, д0р Рудольф Рока,

екс0президент Австрійської спілки хірургів

ІГОР ГУК —
СПРАВЖНІЙ

УКРАЇНСЬКИЙ
КОЗАК
Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б'ється — ожива, 
Як їх почує!.. 
Знать, од бога 
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди! …..

Тарас Шевченко

Я відразу прошу вибачення у читача, що пишу від

свого імені! Просто дуже хочеться, щоб крізь призму

спасителя моєї долі Ігоря Івановича Гука сьогодні

сприймали як багатогранну людину — лікаря, вчителя;

талановитого, сучасного, з дуже щільно заповненим

розпорядком дня, але в той же час щирого, відкритого,

не байдужого до людського болю, з глибокою любов`ю

до України, — справжнього!

Заглядаючи до сторінок інтернету, натрапила там на

книгу "Енциклопедія Сучасної України", а на її сторін-

ках прочитала багато біографічної інформації про Ігоря

Івановича.

Коротка довідка нагадала:

"Ігор Гук — судинний хірург, трансплантолог, док-

тор медичних наук, професор Віденського універ-

ситету, іноземний член НАН України (2000), Президент

українського лікарського товариства в Австрії, почес-

ний професор Львівського медичного університету

(1997), громадський діяч, радник Президента Європей-

ського економічного та соціального комітету, член ре-

дакційних рад українських науково-практичних журна-

лів "Сучасні медичні технології", "Серце і судини", "Хі-

рургія України" та ін.

Студіював медицину у Ґданську (1969-1975), спеціа-

лізувався у Віденському університеті (1976), де відтоді й

працює професором в університетській хірургічній клі-

ніці. Член низки австрійських медичних та міжнарод-

них наукових товариств, вивчає проблеми діагностики

та оперативного лікування аневризм аорти, питання

кардіохірургії і трансплантології, патофізіологічні ас-

пекти ішемії м'язів, вплив оксиду азоту на судинну

стінку, реперфузійні пошкодження органів. 

Здійснив понад 500 пересаджень нирок і печінки.

Активний учасник українського громадсько-культур-

ного життя в Австрії. Завдяки Гуку сотні молодих нау-

ковців різного фаху з України пройшли стажування в

університетах і наукових інститутах Австрії."

Людина, яка увійшла до сторінок енциклопедично-

го видання, професор Віденського медичного універ-

ситету Ігор Іванович Гук народився в Австрії. Але серце

і душа відомого у всьому світі хірурга лине до України.

Заспівати народну пісню — будь-ласка, розказати вірші

Т.Г. Шевченка — з задоволенням. Гордість за Україну та

українських діячів відчуваються у кожній його промові.


