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Василь Михайлович Корнацький
(до 60-річчя від дня народження)

8 cічня виповнилося
60 років доктору медичних
наук, професору, заслуженому лікарю України, відміннику охорони здоров’я,
головному лікарю – заступнику директора по клінічній
роботі Національного наукового центру «Інститут
кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» АМН
України, голові Центральної етичної комісії МОЗ
України,
професору
кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика Василю
Михайловичу Корнацькому.
Народився
Василь
Михайлович
1950
р.
у с. Торське Заліщицького
району Тернопільскої області. Після закінчення
Чернівецького державного медичного інституту
працював за державним призначенням у
сільській лікарні на Чернігівщині. З 1977 р.
повернувся на Тернопільщину, де працював
головним лікарем Велико-Бірківської районної
лікарні Тернопільського району, а з 1980 –
головним лікарем Підволочиського району. У
1989 р. переведений головним лікарем
реабілітаційного республіканського центрусанаторію «Медобори». Одночасно працював
асистентом кафедри факультетської терапії
Тернопільського медичного інституту, захистивши у 1992 р. кандидатську дисертацію за
спеціальністю «Ревматологія».
Очолювані В.М. Корнацьким медичні заклади багаторазово відзначалися як кращі у державі, а їх співробітники були удостоєні відповідних нагород. Модель впровадженої організації
медичної допомоги була визнана базою передового досвіду МОЗ України.
У 1994 р. В.М. Корнацького переведено
заступником начальника Головного управління
медичної допомоги Міністерства охорони

здоров’я України, а у
1997 р. – на посаду
заступника директора
по клінічній роботі –
головного лікаря Інституту кардіології ім. акад.
М.Д. Стражеска АМН
України та за сумісництвом обрано завідувачем наукового відділу
медико-соціальних проблем кардіології.
Захистив докторську дисертацію у 2002 р.
за спеціальністю «Соціальна медицина» та
отримав диплом професора кафедри управління охороною здоров’я
Національної медичної
академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика.
Василь Михайлович
опублікував понад 180 наукових праць, з них
30 монографій і посібників. Науковий керівник
п’яти кандидатських дисертацій та науковий консультант трьох докторських. Наукова робота
відзначена дипломами Академії медичних наук
України.
Основними напрямками його наукових
досліджень є медико-соціальні проблеми
захворюваності, медичної допомоги, втрати
працездатності, середня тривалість якісного
життя та смертність при серцево-судинній
патології, оптимізація медичної допомоги.
В.М. Корнацький – член спеціалізованої
вченої ради із захисту дисертаційних робіт, науковий експерт ВАК України, науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, голова науково-експертної
вченої ради з питань етики МОЗ.
За час роботи відзначений орденом України
«За заслуги ІІІ ступеня», орденом УПЦ Святого
Володимира, відомчими медалями імені
М.І. Пирогова та імені М.Д. Стражеска,
Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України,
МОЗ України, АМН України, Української Ради
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Миру, Комітету Верховної Ради з питань охорони
здоров’я та іншими.
На громадських засадах є членом правління
Асоціацій кардіологів і ревматологів України,
Української Ради Миру, земляцтв «Тернопілля» і
«Буковина» у м. Києві.
Василь Михайлович – яскрава творча
особистість, він є автором книги «Академік
Стражеско та його нащадки» і співавтором
монографії «Академік Стражеско та сучасність», в яких висвітлено життєвий і науковий
шлях видатного лікаря і вченого. Також

В.М. Корнацький – самодіяльний поет і композитор, написав понад 20 пісень, які видані і
перевидані аудіоальбомом «Чим жив, живу і
жити буду».
Колектив ННЦ «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, НМАПО
ім. П.Л. Шупика, Асоціація кардіологів України,
редколегія «Українського кардіологічного журналу», колеги, учні та друзі щиро вітають Василя
Михайловича з ювілеєм, бажають міцного
здоров’я, наснаги, нових вагомих досягнень у
науковій і громадській роботі.

