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Ювілеї

Павло Григорович Kравчун
(до 70-річчя від дня народження)

11 жовтня виповнилося 70 років від дня
народження Павла Григоровича Kравчуна, талановитого лікаря-кардіолога, вченого, доктора
медичних наук, професора, завідувача кафедри
внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології
та алергології Харківського національного медичного університету.
П.Г. Кравчун народився в с. Новофедорівка
Запорізької області. У 1972 р. закінчив з відзнакою Харківський медичний університет. Свою
наукову діяльність розпочав під керівництвом
видатного вченого-академіка Л.Т. Малої. Успішно захистив кандидатську (1975) і докторську
(1976) дисертації. Пройшов шлях від асистента
кафедри, доцента, декана медичного факультету до проректора з науково-педагогічної роботи
Харківського медичного університету, професора. З 2003 р. очолює кафедру госпітальної терапії (нині – кафедра внутрішньої медицини № 2,
клінічної імунології та алергології).
Павло Григорович – провідний спеціаліст з
вивчення ішемічної хвороби серця. Він організував проведення в Харківському регіоні широкомасштабних епідеміологічних та профілактичних
досліджень з активного виявлення чинників
ризику захворювань внутрішніх органів, які дали

вагомий економічний ефект. Провів глибокі
дослідження, що уточнили особливості змін
гемодинаміки, мікроциркуляції, тромбоцитарносудинного гемостазу, показників ліпідного спектра крові, клініко-анамнестичних характеристик
при формуванні та прогресуванні ішемічної хвороби серця. Зробив вагомий внесок у вивчення
патогенетичної ролі ендотеліну, ендотеліального
фактора релаксації та імунологічних порушень
при захворюваннях серцево-судинної системи.
Під керівництвом професора П.Г. Кравчуна
захищено 4 докторських та 16 кандидатських
дисертацій. Він автор та співавтор 12 монографій і 14 навчальних посібників, 28 авторських
свідоцтв та патентів України, написав понад 400
наукових праць.
Робота Павла Григоровича проходить не
тільки серед студентів – він завжди піклується
про хворих. Добра, душевна та чуйна людина,
професіонал – лікар вищої категорії за фахом
«Терапія», «Кардіологія», «Клінічна імунологія».
Його робочі будні – це консультації у відділенні
інтенсивної терапії та реанімації, інших відділеннях міської клінічної лікарні № 27, це правильний
вибір діагностичних підходів та тактики лікування, участь у клінічних конференціях та обговореннях складних клінічних випадків.
П.Г. Кравчун – заслужений діяч науки і техніки України (2004), академік Академії наук вищої
освіти України (2005), почесний професор ХНМУ
(2005). У 2006 р. отримав Нагороду Ярослава
Мудрого.
Професор П.Г. Кравчун – член спеціалізованої вченої ради ХНМУ, вченої ради II медичного
факультету, голова профільної методичної комісії ХНМУ з терапії, член редколегії журналу
«Врачебная практика», заступник голови Асоціації інтерністів України, заступник академікасекретаря відділення медицини Академії наук
вищої школи України.
Асоціація кардіологів України, редакція журналу «Український кардіологічний журнал», колеги та учні вітають шановного Павла Григоровича
з ювілеєм, бажають йому здоров’я, наснаги,
успіхів, мирних робочих буднів та радісних свят.

