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В КВІТНІ 2018 РОКУ ВИПОВНИЛОСЬ 30 РОКІВ,
ЯК КАФЕДРУ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ОЧОЛИВ ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ ГАРЮК –
ЛЮДИНА І КЕРІВНИК, НАУКОВЕЦЬ І ЛІКАР!

Весь цей період кафедра базувалась і
дотепер знаходиться на базі міської клінічної лікарні №30 м. Харкова, яка містить 200
ліжок отоларингологічного профілю (як
дитячих, так і дорослих), причому цілодобово ургентних. Більшість співробітників
клініки починали засвоювати нашу спеціальність, отримавши путівку в життя лікаряотоларинголога, а інші – удосконалювали
свої знання на нашій кафедрі. Це великою
мірою є запорукою можливості надання
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чної допомоги мешканцям міста Харкова і
області, а тепер – і багатьом переселенцям з
різних місць України.
Співробітники кафедри отоларингології
та дитячої отоларингології ХМАПО
з великою повагою і теплотою
поздоровляють
Григорія Івановича Гарюка
з цією подією!
Як керівник (люблячи, ми називаємо
Вас «шеф») – Ви справжній лідер і мозковий центр нашого колективу! Стиль Вашого
керівництва демократичний в найкращому
сенсі цього слова: створюючи комфортний
мікроклімат в колективі, Ви бачите в кожному з нас особистість, допомагаєте розвинути індивідуальні здібності, стимулюєте до
творчої діяльності та вдосконалення професійної майстерності. Ви ніколи не зупиняєтесь на досягнутому, постійно заохочуєте
нас, освоюєте найновіші технології і вигадує несподівані підходи. Ви здатні запалити
вогонь в душі учня, дати можливість не
тільки освоїти, а й полюбити нашу спеціальність – отоларингологію.
Під Вашим керівництвом захищено 10
кандидатських і 1 докторська дисертація,
опубліковано понад 250 друкованих праць,
видано 3 монографії і 2 навчальних посібника, 25 методичних рекомендацій, 19 авторських свідоцтв на винаходи, 8 патентів
на винаходи України та Російської Федерації. Великою є плеяда Ваших учнів, серед
яких не тільки лікарі різних категорій, а й
кандидати і доктор медичних наук. Ми намагаємося бути гідними Вас, впроваджуючи
Ваші ідеї в життя.
У Вашому імені звучить надія для
тих, хто хворий, а розум лікаря і руки хі89

рурга зцілюють недуги і рятують життя.
Коло Ваших інтересів дуже широке і різнопланове, від мікрохірургії вуха і гортані, втручань на структурах носа і навколоносових пазухах – до операцій з приводу
доброякісних і злоякісних утворень ЛОРорганів. Кожен, хто звертається до Вас,
отримує не тільки спеціалізовану отоларингологічну допомогу, а і загально людську підтримку, віру в можливість подолання труднощів.
Ви успішно поєднує організаторську,
наукову, педагогічну і лікувальну діяльність: в 1997-1999 рр. Ви були деканом хірургічного факультету ХМАПО, в 19992002 рр. – першим проректором ХМАПО з
навчальної роботи. З 2002 р. Ви очолюєте
Харківське обласне науково-медичне товариство отоларингологів. Ви – член Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій
при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України», член
Спеціалізованої вченої ради при Інституті
проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України, член редколегії журналу «Проблеми медичної науки та освіти» та «Міжнародного медичного журналу», член редакцій-

ної ради «Журналу вушних, носових і горлових хвороб».
Незважаючи на всі ці високі пости, Ви
щедрі душею, в Ваших очах завжди сяє іскорка добра і теплоти. Ви людина енергійна, безстрашна, і не тільки в моменти небезпеки, а взагалі, в житті, ніколи не пасуєте
перед труднощами, вмієте знайти єдино
вірне рішення будь-якої психологічної проблеми. Для багатьох з нас Ви добрий друг,
готовий прийти на допомогу в будь-яку
хвилину. Ви досягли величезних висот в
медичному і науковому світі, але залишаєтесь доступним і небайдужим до проблем
оточуючих.
Ви люблячий чоловік, турботливий і
дуже вимогливий батько і дідусь, який
створює зворушливу атмосферу домашнього затишку не тільки в матеріальному, але і
емоційному сенсі для рідних Вам людей.
Прийміть наші щиру повагу та побажання залишатися тим, ким Ви були і є для
нас всі ці роки, тією людиною, з якою хочеться працювати надалі та просто йти поруч в житті, і ми дуже цінуємо цю можливістю. Ми щиро Вам бажаємо натхнення, надії, гармонії і любові.

Пусть судьба на радость не скупится,
за щедрость, теплоту души,
все, что задумано, пусть в жизни совершится,
пусть заполняют дом улыбки и цветы.
Пусть все, чего Вы ждете, к Вам придет,
А то, о чем мечтаете, пусть сбудется,
И пусть весна вне возраста цветет
В душе и на судьбы широкой улице.

Колектив кафедри отоларингології та дитячої отоларингології
Харківської медичної академії післядипломної освіти
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