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Іван Михайлович Фуштей
(до 60-річчя від дня народження)
Першого липня 2010 р.
виповнюється 60 років від дня
народження, 27 років наукової
та 37 років лікувальної діяльності проректора з наукової
роботи, завідувача кафедри
терапії, клінічної фармакології
та ендокринології Запорізької
медичної академії післядипломної освіти професора Івана
Михайловича Фуштея.
Іван Михайлович народився у м. Вижниця Чернівецької
області. У 1973 р. закінчив Чернівецький медичний інститут, у
1973–1974 рр. проходив інтернатуру в центральній міській
лікарні м. Суми при Харківському медичному інституті.
Після закінчення інтернатури працював терапевтом та
головним лікарем Вільнослобідської амбулаторії
Глухівського району Сумської області, а в 1975–
1979 рр. – лікарем-терапевтом та районним психіатром Куйбишевської ЦРЛ. У 1979–1980 рр. навчався в клінічній ординатурі Запорізького державного
інституту вдосконалення лікарів. У 1985 р. захистив
кандидатську дисертацію за спеціальністю «кардіологія». З 1991 до 1992 р. навчався в докторантурі на
кафедрі кардіології у Київській медичній академії
післядипломної освіти. У 1992 р. захистив докторську
дисертацію та отримав науковий ступінь доктора
медичних наук, а в 1995 р. – наукове звання професора. У період з 1994 до 2008 р. працював на посаді
першого проректора з навчальної роботи Запорізького державного інституту вдосконалення лікарів.
Протягом 2001–2002 рр. очолював кафедру
факультетської та госпітальної терапії Медичного
інституту Української асоціації нетрадиційної медицини. З 1998 р. і дотепер Іван Михайлович Фуштей є
завідувачем кафедри терапії, клінічної фармакології
та ендокринології Запорізької медичної академії
післядипломної освіти, а з 2004 р. – проректором з
наукової роботи. У 2004 р. Іван Михайлович заснував
Запорізьку обласну медичну асоціацію лікарівтерапевтів і став її президентом.
У науковому доробку вченого понад 415 наукових
праць, у тому числі 3 монографії, 8 навчальних

посібників, 25 методичних рекомендацій, 10 патентів на винахід. Іван Михайлович приділяє
велику увагу розробці і впровадженню в практику сучасних
методів обстеження та лікування хворих із серцево-судинною
патологією (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця) і
супутньою патологією (хронічні
обструктивні захворювання легенів, цукровий діабет, патологія опорно-рухового апарату,
клімакс), надаючи велике значення їх профілактиці. Іван
Михайлович передає свій багатий клінічний досвід молодим
фахівцям, підтримує творчу ініціативу молодих учених.
Як талановитий педагог І.М. Фуштей створив
власну наукову школу. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських та 3 докторських дисертації,
готується до захисту 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій.
За видатні досягнення в науково-педагогічній та
лікувальній діяльності був нагороджений медаллю
імені академіка М.Д. Стражеска, знаком Відмінника
охорони здоров’я, неодноразово почесними грамотами МОЗ України, обласної адміністрації та
управління обласного та міського відділів охорони
здоров’я.
Неперевершена наукова ерудиція, великі організаторські здібності, оригінальність мислення,
невгамовна працелюбність у поєднанні з творчим
талантом, цілеспрямованістю здобули Івану Михайловичу Фуштею щиру повагу колег, науковців, учнів,
друзів.
Президія правління Асоціації кардіологів України, редколегія «Українського кардіологічного журналу», ректорат Запорізької медичної академії
післядипломної освіти, співробітники кафедри
терапії, клінічної фармакології та ендокринології,
Запорізька обласна медична асоціація лікарівтерапевтів сердечно вітають ювіляра і бажають йому
міцного здоров’я, щастя, подальших творчих успіхів у
науковій та практичній діяльності і активного
довголіття.

