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Слово про ювіляра

Нам не тільки пощастило пра-

цювати поряд з Ігорем Гуком, але й усі

побутові проблеми він узяв на себе,

адже ми проживали в його апарта-

ментах, розташованих у центрі Відня,

з повним забезпеченням.

Не забуваються й миті знайомства

з визначними українцями, які прожи-

вають у Відні: доктором-стоматоло-

гом М. Припханом, який за власні

кошти збудував і залишив українцям

чудовий Український дім в Австрії, де

багато українських вчених, лікарів,

які приїжджають на стажування в

Австрію, мають можливість зупиня-

тися і проживати.

З набуттям незалежності нашої

держави значно розширилися можли-

вості науковців відвідувати та пра-

цювати в міжнародних центрах,  зо-

крема ми все частіше мали нагоду

зустрічатись і співпрацювати з професором Гуком в клініках

не тільки Австрії, але й України. 

Він частий гість в Україні. Ігор Іванович — надзвичайно ерудована людина, і розмови з ним кожний раз відкривають

для нас особисто щось нове, цікаве і надихають на наукові досягнення в медицині, а також розширюють світобачення

поза її межами. Цікаві книжки, журнали, розповіді про наукові відкриття, експерименти, унікальні операції — це далеко

не повний перелік новин, які ми отримуємо від Ігоря Івановича. Він уміє донести головне в декількох реченнях з

усмішкою і сяючими очима, з іскоркою любові до України та українців.

Залишила гарні спогади зустріч та  поїздка з професором Гуком до Тернополя на XX з'їзд хірургів України. У вільний

від доповідей час ми відвідали Зарваницю — духовний центр Західної України, побували в будинку Йосипа Сліпого,

поклонилися святиням Української землі. "Виїжджаючи у відрядження, я занедужала, але після того, як Ігор Іванович

розповів, як потрібно правильно дихати, ми пройшли по Хресній стежині й уже надвечір я почувалася здоровою " — розпо-

відає Стасенко Аліна.

Повертаючись додому, ми з Ігорем Івановичем та Іриною Юліанівною Ізотовою, співробітником Київської астро-

номічної обсерваторії (її батьки проживають у Тернополі), зупинилися у її батьків, співали українських пісень, загля-

даючи в пісенник, який мав при собі Ігор Іванович. Особливо гарно на просторах Західної  України лунала "Гуцулка

Ксеня", одна з улюблених пісень Ігоря Івановича.  

З нагоди ювілею І.І. Гука, відомого в Австрії, Україні та поза їх межами вченого-професора, висловлюємо глибоку

подяку за незабутні враження від перебування в центрі хірургії у Відні, від творчої співпраці та від простого людського

спілкування. Ігор Іванович Гук — чемна, порядна, скромна людина,  і ми, його вдячні колеги, бажаємо йому довгих

років життя, успіхів у нелегкій праці та мріємо про нові зустрічі на Українській землі.

Аліна Стасенко, Петро Огородник

Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова

Національної академії медичних наук України

В операційній. ЗліваBнаправо Андрій Красноярузький, 
Ігор Іванович Гук,

Аліна Стасенко, Петро Огородник

У бібліотеці 
Група київських медиків разом з І.І. Гуком.
Фото на згадку про поїздку у Відень, 1999 р.


