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Некролог

Пам’яті Олександра Івановича Дядика (1941–2018)

25 серпня 2018 р. на 77-му році пішов із
життя видатний учений у галузі внутрішньої
медицини, заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії України,
почесний президент Української асоціації
нефрологів, доктор медичних наук, професор
Олександр Іванович Дядик.
Олександр Іванович Дядик народився в
1941 р. у м. Донецьк. У 1965 р. закінчив Львівський медичний інститут. Із 1969 р. професійна діяльність Олександра Івановича пов’язана
з Донецьким медичним інститутом імені
М. Горького, до 1980 р. він працює асистентом кафедри пропедевтичної терапії № 1, у
подальшому – доцентом тієї ж кафедри. У
1973 р. захистив кандидатську дисертацію на
тему «Нефротичний синдром при дифузному
гломерулонефриті», а у 1986 р. – докторську
дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне
обґрунтування лікування гломерулонефриту».
У 1988 р. затверджений у вченому званні професора.

З 1987 р. О.І. Дядик був беззмінним завідувачем кафедри терапії факультету інтернатури і
післядипломної освіти Донецького національного державного медичного університету імені
М. Горького.
Професор Олександр Іванович Дядик широко відомий як багатогранний учений, автор
понад 1500 наукових праць, серед яких понад 20
монографій, клінічних настанов, навчальних
посібників і методичних рекомендацій, статті в
авторитетних виданнях України, Росії, Західної
Європи та США. Він постійно виступав з доповідями на українських та міжнародних конференціях і конгресах.
Професор О.І. Дядик створив велику наукову терапевтичну школу, яка розробляє провідні
напрямки в галузі нефрології, кардіології, ревматології, пульмонології. Був науковим керівником
більше 20 кандидатських і науковим консультантом 2 докторських дисертацій.
У 1999 р. Олександр Іванович Дядик отримав звання заслуженого діяча науки і техніки
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України, у 2010 р. у складі колективу співавторів
став лауреатом Державної премії України за
вагомий внесок у розвиток вітчизняної нефрології. Неодноразово був відзначений почесними
грамотами МОЗ України, у 2012 р. нагороджений медаллю імені М.Д. Стражеска за досягнення в кардіології.
Професор О.І. Дядик очолював обласну
Асоціацію інтерністів, був дійсним членом
Української асоціації кардіологів, Міжнародної
асоціації гіпертензії, Європейської асоціації кардіологів, європейської та української робочих
груп із серцевої недостатності, Європейської
асоціації діалізу і трансплантації.
О.І. Дядик завжди вів велику консультативну
роботу, мав заслужений авторитет як серед
колег, так і з боку громадськості.
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Талановитий педагог, професор О.І. Дядик
багато сил віддав навчанню молодих лікарів і
післядипломній підготовці лікарів-фахівців. Його
численні монографії та лекції завжди будуть
предметом гордості вітчизняної терапевтичної
наукової і педагогічної школи.
Безмежно відданий науці, вимогливий і
принциповий керівник, незмінно уважний до
хворих, Олександр Іванович Дядик назавжди
залишиться в пам’яті друзів, учнів, колег, вдячних пацієнтів.
Асоціація кардіологів України та редакційна
колегія журналу «Український кардіологічний
журнал» висловлюють щире співчуття рідним,
близьким і колегам покійного.

