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Віталій Іванович Денесюк
(до 80-річчя від дня народження)

5 жовтня виповнилося 80 років від дня народження визначного кардіолога, доктора медичних наук, професора Віталія Івановича Денесюка.
Віталій Іванович народився 1938 р. у Вінницькій області. У 1967 р. закінчив Вінницький
державний медичний інститут, де і залишився
працювати, спершу асистентом, далі доцентом
кафедри пропедевтичної терапії. З 1991 до
2017 р. був завідувачем кафедри шпитальної
терапії № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Тепер
працює професором кафедри.
У 1972 р. В.І. Денесюк захистив кандидатську дисертацію, а в 1986 р. – докторську на тему
«Роль центральної, регіонарної гемодинаміки,
мікроциркуляції та тканинного обміну в патогенезі серцевої недостатності при ІХС та методи
корекції виявлених змін».
Наукові дослідження професора Денесюка
присвячені розробці нових критеріїв порушень
ендотеліальної, міокардіальної дисфункції, ремоделювання серця, судин, дисліпідемії у розвитку ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, аритмій серця та серцевої недостатності,
їхньої ролі в прогнозуванні ускладнень та проведенні диференційованого лікування. Під керівництвом В.І. Денесюка підготовлено 20 кандидатів
та 2 доктори медичних наук. Опублікував 425
наукових робіт, серед них 12 монографій, 2 підручники та 16 навчально-методичних посібників,
отримав 30 патентів на винаходи.

Останніми роками дослідження В.І. Денесюка присвячені особливостям перебігу гострого
коронарного синдрому, обґрунтуванню нових
критеріїв міокардіального та судинного ремоделювання, прогнозуванню ускладнень та ефективності лікування.
Віталій Іванович Денесюк є головою обласного товариства геронтологів і членом редколегії 5 журналів. Його обрано академіком НьюЙоркської академії наук (США) (1998), Академії
наук вищої освіти України (2008), присвоєно
звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
(2015), «Почесний діяч науки Академії медикотехнічних наук України» (2006). Він є лауреатом 6
премій Академії наук вищої освіти України.
Нагороджений почесними грамотами Кабінету
міністрів України (2003), Міністерства охорони
здоров’я України (2007, 2008), медалями академіка М.Д. Стражеска (2009), «20 років Академії
наук вищої освіти України» (2013), О.О. Богомольця (2014), Івана Пулюя (2017).
У Віталія Івановича багато задумів, він щиро
ділиться своїм великим викладацьким, науковим
і лікувальним досвідом.
Колектив кафедри внутрішньої медицини
№ 3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Асоціація кардіологів України, редакційна колегія журналу «Український кардіологічний журнал», учні та колеги
щиро вітають Віталія Івановича з ювілеєм і бажають міцного здоров’я, творчої снаги, успіхів.

