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Слово про ювіляра

ВІТВІТАННЯАННЯ ЮВІЛЯРУ ЮВІЛЯРУ 

ВІДВІД КОЛЕГКОЛЕГ ІІ ДРУЗІВДРУЗІВ

Від імені Віденського медичного університету та від себе особисто 
з великим задоволенням вітаю проф. Ігоря Гука з його 60�річчям!

П
роф. Гук є одним з найвидатніших хірургів нашого університету. Окрім

досягнутої ним вражаючої майстерності як лікаря, він створив відому

міжнародну наукову групу у галузі судинної  хірургії.  

Професор Гук опублікував понад 200 наукових статей і співпрацював зі світовими

лідерами, такими, як професор Тадеуш Малінскі, який зробив новаторські відкриття

про роль окису азоту. Їхня спільна робота про L-аргінін в ішемії/реперфузії, яка була

надрукована в "Circulation", стала, між іншим, класикою цитування у світовій

літературі.

Проф. Гук не тільки плідний лікар-дослідник, але також доброзичливий колега,

прекрасний наставник для молодших колег, і ви ніколи не полишите розмову з ним,

не навчившись чомусь новому. 

Він є послом двох своїх рідних країн, України й Австрії, завжди бере активну

участь у різних академічних, політичних і культурних заходах. 

Йому притаманні найкращі якості університетського викладача.

Заради наших пацієнтів і колег я бажаю йому "ad multos annos" — многая літа!

Віце0ректор з наукової роботи Маркус Мюллер, Віденський медичний університет 

Моєму колезі і другу!

7
січня 1991 року — я у Відні. Мене направлено від Грузії вчитися новим методам проведення операцій в галузі

судинної та мікросудинної хірургії. Нова лікарня, нові колеги, незвична атмосфера. Звичайно, я потребую

підтримки, оскільки тут майже сам. Нові друзі, і перший із них — Ігор Гук. Я помітив його відразу — він має

харизму, прекрасний хірург і сильна особистість. І він генератор нових ідей — наукових, експериментальних,

практичного використання результатів експериментів… Ми почали працювати разом. Спершу — одна маленька

кімната і безліч мрій про майбутнє. Експерименти, клінічна робота, операції, операції, операції... Інколи дуже

втомлювались, мріючи про те, щоб мати достатньо часу для сну.  

1992 рік — я лечу до Києва. Ігор організував експерименти в Українському інституті хірургії, ми проводимо нау-

кову роботу спільно з українськими лікарями.

1995-2000 роки — ми отримали ре-

зультати, дуже цікаві результати. Публікації

у рейтингових журналах — Circulation,

British Journal of Surgery, Journal of Vascular

Surgery…

2000-2010 — наша лабораторія усе

збільшується і збільшується, наші резуль-

тати використовуються у клінічному

лікуванні.

Двадцять років праці разом.

І ось — Ігорю 60!

Ігоре, ти маєш чудову сім'ю, цікаву
роботу, хороших друзів (включно зі
мною!!!). Що ж тобі ще побажати?  Ба�
жаю "грузинського" довголіття, і хочу
відсвяткувати разом з тобою твій 2*60 =
120�й рік народження! 

Твій Йозеф "Нано" Нанобашвілi, 

професор хірургії, Віденський 

головний госпіталь, Австрія

Конгрес з оксиду азоту, штат Флорида, США,1994 р. 
Справо наліво: Ігор Гук з дружиною, Роберт Ферчготт (Нобелівський

лауреат з медицини 1998 р.) з дружиною, Йозеф Нанобашвілі


