10

ISSN 1608-635X. Український кардіологічний журнал 3/2017

До ювілею Віри Йосипівни Целуйко

Вітаємо з ювілеєм Віру Йосипівну Целуйко –
заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри кардіології та функціональної діагностики
Харківської медичної академії післядипломної
освіти, члена редакційної колегії «Українського
кардіологічного журналу».
Професор В.Й. Целуйко – вихованка і продовжувач традицій харківської наукової кардіологічної школи, створеної в Інституті терапії
НАМН України академіком Л.Т. Малою.
У 2000 р. Віра Йосипівна очолила кафедру кардіології і функціональної діагностики ХМАПО,
яка за цей період перетворилася на один із
провідних наукових та освітніх осередків
України в галузі кардіології. Основними
напрямками наукових досліджень кафедри є
атеросклероз,
артеріальна
гіпертензія,
гострий коронарний синдром та інфаркт міокарда, метаболічний синдром Х, гіпертрофічна
кардіоміопатія, генетика серцево-судинних

захворювань та серцева недостатність. Під керівництвом В.Й. Целуйко захищено 3 докторські та 35 кандидатських дисертацій. Опубліковано монографії «Гіпертрофічна кардіоміопатія», «Курс лекций по кардиологии», «Метаболический синдром Х», «Справочник по кардиологии» (три видання), «Суточное мониторирование ЭКГ», «Сердечно-сосудистые заболевания и беременность». Отримано 24 авторських свідоцтва і 12 патентів на винаходи,
47 раціоналізаторських пропозицій. Видано
12 методичних розробок, 8 навчальних посібників. Співробітниками кафедри опубліковано
понад 1000 наукових статей у журналах та
збірках. Наукові дослідження співробітників
кафедри отримали не тільки вітчизняне, а й
міжнародне визнання, про що свідчить велика
кількість доповідей на європейських конгресах
кардіологів, конференціях Американської
асоціації кардіологів, інших міжнародних
асоціацій.

Ювілеї
На очолюваній професором В.Й. Целуйко
кафедрі пройшли навчання більше 7 тисяч слухачів; у клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі навчалися 105 кардіологів, у тому числі
64 лікарі із зарубіжних країн. Кафедра ініціювала
систематичне проведення «Днів кардіолога», які
стали постійною школою професійного вдосконалення лікарів-кардіологів і терапевтів Харківщини та лікарів суміжних областей, авторитетною трибуною для провідних кардіологів і
кардіохірургів України.
Безмежна відданість кардіології, професіоналізм лікаря і викладача, увага до своїх учнів,
щирість, патріотизм, принциповість і порядність – виняткові якості особистості, завдяки
яким Віра Йосипівна Целуйко стала одним із
лідерів української кардіології.
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Професор В.Й. Целуйко – член Європейського товариства кардіологів, член президії
Українського товариства кардіологів, голова
Харківського товариства кардіологів, почесний
доктор Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна, лауреат премії з теоретичної
медицини Академії медичних наук України, лауреат премії «Золота фортуна», лауреат
Національної медичної премії. Нагороджена
медаллю імені академіка М.Д. Стражеска,
медаллю «За заслуги» від Асоціації кардіологів
України.
Асоціація кардіологів України, редакція
«Українського кардіологічного журналу» бажають ювілярові міцного здоров’я, невгамовної
енергії, наснаги та нових наукових звершень!

