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Ювілеї

Георгій Вікторович Дзяк
(до 70-річчя від дня народження)

20 березня 2015 р. відзначив 70-річчя від
дня народження видатний учений, педагог, лікар-клініцист, заслужений діяч науки і техніки
України, академік НАМН України, ректор Дніпропетровської медичної академії, доктор медичних
наук, професор Георгій Вікторович Дзяк.
Георгій Вікторович народився у сім’ї медиків. Його батько – професор Віктор Миколайович
Дзяк – учений, видатний клініцист, мати – Лідія
Петрівна – також була лікарем. Георгій Вікторович пройшов шлях від аспіранта до ректора
Дніпропетровської медичної академії. Життя
присвятив втіленню своєї мрії – бути лікарем.
З відзнакою закінчив лікувальний факультет
Дніпропетровської медичної академії. Вступив
до аспірантури на кафедру факультетської
терапії № 1, де й розпочав свою науководослідницьку та лікувальну діяльність. Захистивши у 1970 р. кандидатську дисертацію на
тему «Особливості зовнішнього дихання та
кардіогемодинаміки у спортсменів – плавців,
підводників та водолазів», працював асистентом
кафедри факультетської терапії № 2, потім

доцентом цієї кафедри, з 1979 р. – завідувачем
кафедри. У 1980 р. успішно захистив докторську
дисертацію на тему: «Гіпертрофія та дистрофія
міокарда як наслідок гіперфункції серця». З
1981 р. і дотепер Георгій Вікторович завідує
кафедрою госпітальної терапії № 2.
Як керівник кафедри, вчений, педагог,
послідовник та продовжувач справ батька, він
зберігає найкращі традиції: самовідданість у
роботі, чуйне ставлення до хворого, вимогливість та новаторство в навчальному процесі.
Талановитого професора у 1987 р. призначають проректором з навчальної роботи, а в
1996-му обирають ректором Дніпропетровської
державної медичної академії. Вперше в Україні в
Дніпропетровській медичній академії впроваджено комплексний державний іспит, і це стало
прикладом для всіх медичних вузів України.
Професор Г.В. Дзяк підготував блискучу плеяду вчених, які працюють у системі охорони
здоров’я не тільки в Україні, а й за її межами. Під
керівництвом Георгія Вікторовича виконано
58 кандидатських та 19 докторських дисертацій.

Ювілеї
Результати наукових досліджень професора
та його учнів знайшли відображення у понад
600 наукових публікаціях. Під редакцією
Г.В. Дзяка та за його безпосередньою участю
видано 20 монографій, 2 підручники, 17 наукових посібників. Георгій Вікторович Дзяк – автор
18 винаходів, співавтор 2 відкриттів, отримав
23 патенти.
Пріоритетними напрямками наукової діяльності Г.В. Дзяка залишаються кардіологія та
ревматологія. Особлива увага відводиться
питанням профілактики та лікування атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби
серця, остеоартрозу, ревматоїдного артриту. З
його ініціативи створено центр з діагностики та
лікування артеріальної гіпертензії. В клінічну
практику впроваджують сучасні методи лікування хворих з гострим коронарним синдромом. На сучасному рівні проводять діагностику і
лікування складних порушень ритму та провідності серця.
У дослідженнях під науковим керівництвом
Георгія Вікторовича Дзяка вивчали основні положення діагностики та клінічного перебігу
серцевої недостатності; особливості післяінфарктного ремоделювання міокарда лівого
шлуночка; клініко-функціональні характеристики
хворих на ішемічну хворобу серця після стентування; особливості функціонального стану ренінангіотензин-альдостеронової системи; внутрішньосерцеву гемодинаміку та стан діастолічної функції за артеріальної гіпертензії; підходи
до ведення та лікування надшлуночкових
аритмій. Отримано дані про нові можливості
проведення тривалої антикоагулянтної терапії
для профілактики та лікування тромбозів глибо-
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ких вен і венозних тромбоемболій з використанням нових антикоагулянтних засобів.
За ініціативою професора Г.В. Дзяка створена та успішно працює бальнеологічна лікарня
«Солоний лиман», у якій проходять лікування та
реабілітацію пацієнти з ураженням опорно-рухового апарату. На базі клініки академії відкрито
центр остеопорозу, де вирішуються проблеми
діагностики, лікування та профілактики цієї проблеми.
Багатогранна наукова, педагогічна, лікувальна та громадська діяльність були високо
оцінені, і в 1994 р. Георгія Вікторовича обрано
членом-кореспондентом НАМН України за
спеціальністю «терапія», а в 1999 р. – дійсним
членом НАМН України. У складі колективу
авторів, який розробив і успішно впровадив програму діагностики та лікування артеріальної
гіпертензії, у 2003 р. Г.В. Дзяк був удостоєний
Державної премії України.
Академік Г.В. Дзяк – один з найбільш авторитетних учених-медиків та організаторів медичної
допомоги в Україні, лідер великої, авторитетної
наукової школи з кардіології та ревматології.
Тисячі лікарів різних спеціальностей з усієї
України вважають Георгія Вікторовича своїм
наставником, який завжди відкритий для
спілкування і щедро ділиться своїм колосальним
досвідом.
Асоціація кардіологів України, колектив
Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, редакційна колегія журналу «Український
кардіологічний журнал», численні колеги та друзі
вітають шановного Георгія Вікторовича з ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, невгамовної
працездатності та достойних учнів!

