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Некролог

Євген Михайлович Нейко
(1932–2010)
23 травня 2010 року на
сімдесят восьмому році
життя помер видатний
український вчений, клініцист, організатор охорони здоров’я, ректор ІваноФранківського національного медичного університету, академік АМН України, почесний член Академії медицини Польщі, лауреат Державної премії
України в галузі науки і
техніки, заслужений працівник
вищої
школи
України, доктор медичних
наук, професор Євген
Михайлович Нейко.
Народився Євген Михайлович 7 жовтня 1932 р.
у с. Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької
області. Він активний
учасник трудового фронту Другої світової війни
та періоду колективізації Поділля. Після
закінчення десятирічки молодий юнак вступив
до Станіславського медичного інституту (тепер
Івано-Франківський національний медичний
університет) і надалі все життя пов’язав з цим
навчальним закладом, який під його керівництвом став університетом та отримав високий
статус Національного. Обіймав в інституті, а згодом в університеті посади аспіранта, асистента,
доцента, професора, декана лікувального
факультету, проректора з наукової роботи,
завідувача кафедри факультетської терапії, ректора університету.
Є.М. Нейко об’єднав розрізнені до цього
наукові клінічні напрямки спільною ідеєю – розробка нових медичних технологій діагностики та
лікування ішемічної хвороби серця. Під його
керівництвом у хворих на ішемічну хворобу
серця вперше було застосовано гелій-неонове
опромінення крові (кубітальної вени), лазерна
акупунктура, трансторакальне лазерне опромінення зони інфаркту міокарда (при передніх
локалізаціях), ввели до лікувального комплексу

хворих на гострі коронарні
синдроми засоби метаболічної терапії, антипротеазу, аспірин тощо. Крок
за кроком долали проблему смертності внаслідок
інфаркту міокарда. Євген
Михайлович з великим
завзяттям включився у
вдосконалення всієї кардіологічної служби – організацію перших спеціалізованих кардіологічних
бригад,
облаштування
служби необхідним устаткуванням (дефібрилятори, портативні електрокардіографи, сумки лікаря-кардіолога), налагодив
навчання лікарів.
Можна виділити найважливіші віхи у становленні школи академіка
АМН України Є.М. Нейка:
1972 – призначення завідувачем кафедри
факультетської терапії;
1987 – призначення ректором Івано-Франківського державного медичного інституту
(1987–1994), академії (1994–2005), університету
(з 2005);
1994 – обрання членом-кореспондентом
АМН України за спеціальністю «терапія»;
1997 – обрання дійсним членом АМН
України;
1998–2001 – визнання людиною Прикарпаття; обрання почесним членом Академії медицини Польщі; нагородження Почесною відзнакою
Президента України; орденом «За заслуги»
І–ІІІ ступенів; Великою Золотою Медаллю Альберта Швейцера; Срібною Георгіївською медаллю; обрання членом Президії АМН України;
2002–2010 – обрання членом Комісії АМН
України з іменних премій АМН України; членом
Президій Асоціацій внутрішньої медицини,
терапії, кардіології, гастроентерології, ревматології, СФУЛТ’у, Почесним головою обласного
фонду «Милосердя».

Некролог
Вся науково-педагогічна та лікувальна
діяльність Є.М. Нейка пов’язана з Прикарпаттям.
Зерна добра, щедро засіяні професором –
академіком АМН України Є.М. Нейком, рясно
зійшли в серцях не лише десятків його аспірантів
і докторантів. Другим Батьком і Вчителем Євген
Михайлович став і для багатьох тисяч випускників Івано-Франківського державного медичного університету, практичних лікарів з різних
регіонів України.
Євген Михайлович прожив яскраве,
змістовне, цікаве життя. У середовищі колегкардіологів назавжди збережеться відчуття
багатства професійного спілкування з академі-
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ком Є.М. Нейком – ерудованою, чуйною та глибоко інтелігентною людиною, спілкування, яке
завжди приносило істинну насолоду.
Світла пам’ять про видатного вченого та прекрасну людину Євгена Михайловича Нейка назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав.
Президія правління Асоціації кардіологів
України, редколегія «Українського кардіологічного журналу» висловлюють глибоке
співчуття рідним та близьким покійного, його
науковій школі, викладацькому та студентському
колективам Івано-Франківського національного
медичного університету та усьому лікарському
загалу Прикарпаття.

