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Наші сучасники

Професор І.І.Гук і запоріжці

З І.І. Гуком я познайомився в 1994 році у Відні, куди я

приїхав разом зі своїми співробітниками освоювати транс-

плантацію печінки. Ігор Іванович зустрів нас в аеропорту,

справляючи враження енергійної, захопленої людини. З

перших хвилин спілкування з ним здалося, що ми знайомі

вже давно. Він відразу поставився до нас як до своїх колег і

гостинно запропонував нам свою квартиру на весь період

стажування. Це було приємною несподіванкою, тому що

вирішило багато побутових проблем. Квартира розташо-

вана поблизу клініки в центрі Відня. З перших днів

стажування Ігор Іванович створював усі умови  для успіш-

ного освоєння трансплантації печінки: робота в операцій-

ній, реанімації, бібліотеці, докладне обговорення всіх ас-

пектів до та післяопераційного періоду. Саме це стажування

дало нам можливість уперше в Україні виконати транс-

плантацію печінки й успішно розвивати цей напрямок на-

далі. 

У вільний час Ігор Іванович  знайомив нас із Віднем, а

також зі своєю просвітницькою роботою з українськими

студентами, які за його рекомендацією вчилися у Віденсь-

кому університеті. Ми були присутні на зустрічах Ігоря

Івановича зі студентами й переконалися в його величезно-

му бажанні сприяти інтелектуальному розвитку молоді Ук-

раїни.

У наступні роки формувалися наші професійні й дружні

відносини. Ігор Іванович часто приїжджав до Запоріжжя,

брав участь у конференціях, з'їздах. Крім власних наукових

доповідей, він, зазвичай, запрошував до участі в цих конфе-

ренціях своїх австрійських колег. Це мало велике значення

для нас і давало можливість австрійським хірургам позна-

йомитися з нашими науковими напрямками. А також із

Запоріжжям. І можу сказати, що для них це було цікаво.

В 2005 році Ігор Іванович був обраний почесним членом

Вченої ради Запорізької медичної академії післядипломної

освіти, і на 21 з'їзді хірургів, який проходив у Запоріжжі,

його нагородили почесним дипломом. 

Як правило, на наших зустрічах ми обговорювали мож-

ливість проведення спільних наукових досліджень, стажу-

вань співробітників нашої клініки в Австрії. У Парижі на

конгресі з трансплантації виникла ідея створення атласу

патоморфології ниркового трансплантату та спільного

дослідження ролі циклофеліну А в трансплатології і патоге-

незі аневризми черевної аорти . 

Ігор Іванович запропонував нам співробітництво із

професором Регеле — провідним патоморфологом Віден-

ської клініки з питань патоморфології ниркового транс-

плантату. Пізніше він організував зустріч із професором

Регеле, який після обговорення проекту нашого атласу

люб'язно надав електронограми для атласу. У 2011 році

співробітники Запорізької медичної академії післядип-

ломної освіти видали Атлас патоморфології ниркових

трансплантатів з електронограмами професора Регеле.

Згодом з ініціативи Ігоря Івановича ми почали спільне

дослідження з патогенезу аневризми черевної аорти, яким

передбачено вивчити роль циклофеліну А в ініціації за-

пального процесу  в стінці аорти з наступним руйнуванням

її структури. Сподіваємось, що результати цієї роботи на-

дадуть можливості для застосування медикаментозного лі-

кування початкових стадій аневризми.

Ігор Іванович — висококваліфікований судинний хі-

рург. На багатьох українських конференціях він демонстру-

вав значний досвід з хірургічного та ендоваскулярного

лікування аневризм грудного й черевного відділу аорти,

при цьому він завжди говорив про пріоритет українського

хірурга В. Володося в розробці ендоваскулярного проте-

зування аорти. Його доповіді та лекції з судинної хірургії

мали величезне значення для наших фахівців. Він уміє й

прагне ділитися своїм досвідом, сприяючи розвитку судин-

ної  хірургії в нашій країні.

Вручення диплому Почесного члена вченої ради ЗМАПО на 21 з'їзді хірургів України. Запоріжжя, 2005 р.
Ігор Гук любить відчути енергетику українського свята. На дні міста Запоріжжя, жовтень 2010 р.

Обговорення проекту Атласу патоморфології ниркового трансплантату (зліва направо:  
проф. Регеле  Н. Козаковський, проф. І.І. Гук, доц. Т.М.Никоненко).  Відень, березень 2011 р.
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Слово про ювіляра

Ігор Іванович — дуже товариська людина. Перебуваючи

в Запоріжжі, він познайомився з губернатором (який

пізніше став мером) Є.Г. Карташовим, який запрошував

його брати участь у громадському житті міста. Він неод-

норазово був на наших міських святах, днях міста, спіл-

кувався з керівництвом і жителями Запоріжжя, співав

українські пісні разом з артистами. Склалося враження, що

він у цей час отримував величезне задоволення, йому

подобалося спілкування із запоріжцями.   

В історичних документах про Запорозьку Січ є згаду-

вання про предка Ігоря Івановича козака Івана Гука. Тому

Ігор Іванович завжди при відвідуванні Запоріжжя буває на

острові Хортиця і купається в святих водах Дніпра. Відвіду-

вання о. Хортиці було і залишається для нього своєрідним

підживленням з рідних коренів. Враховуючі значні заслуги

І.І. Гука перед Запоріжжям і його генетичні зв'язки із цим

краєм, — 25 липня 2004 року він був урочисто посвячений

у запорізькі козаки .

Ігор Іванович — прекрасна людина, яка дуже багато

зробила для України, української медицини. Десятки хі-

рургів з його ініціативи пройшли підготовку в клініках

Австрії, сотні студентів одержали можливість навчатися у

Віденському університеті. Ігор Іванович — іноземний член

НАН України, завжди бере активну участь в обговоренні

наукових проблем, його запрошують на наукові й громад-

ські форуми. 

Запорізькі колеги і керівники міста щиро вітають Ігоря
Івановича з ювілеєм, бажаючи міцного здоров'я, професійB
ного довголіття та творчої наснаги у служінні почесній
справі охороні здоров'я людей та розбудові української
медицини.

Олександр Никоненко
член0кореспондент НАН України,

ректор Запорізької медичної академії,

післядипломної освіти МОЗ України,

м. Запоріжжя 

Обговорення спільного проекту з дослідження циклофеліну А
в трансплантології та патогенезі черевного відділу аорти

на міжнародному конгресі з трансплантації.
Зліва направо: доц. Т.М. Никоненко,
проф. О.С. Никоненко, проф. І.І.Гук.

Париж,  2009 р. 

Перша "зустріч"
з Дніпром на Хортиці.

Після плавання
у Дніпрі, 

лишень 4 градуси плюс,
чого вистачило

справжнім козакам
Карташову, 

Гуку і Никоненку
вранці розслабитись...

Посвячення у козаки. Майбутній козак іспити пройшов гідно!
Запоріжжя, о. Хортиця, 2004 р. 


