ЮВІЛЕЇ

АНАТОЛІЮ ІВАНОВИЧУ ГОЖЕНКУ
70 РОКІВ!
13 лютого 2018 р. доктору медичних наук,
професору, Заслуженому діячу науки і техніки України, директору Державного підприємства «Український науково-дослідний
інститут медицини транспорту», президенту
наукового товариства патофізіологів України
Гоженку Анатолію Івановичу виповнилося
70 років з дня народження, 45 років науковопедагогічної діяльності.
А.І. Гоженко по праву вважається одним з
провідних фахівців у галузі патологічної фізіо
логії і профілактичної медицини. Він – відомий
український вчений-теоретик, видатний організатор науки і практичної охорони здоров’я.
Невичерпна енергія й безмежна широта
наукових, педагогічних і організаційно-методичних інтересів розвитку профілактичних
основ організації охорони здоров’я представлені його особистою участю у більш ніж
1500 публікаціях у вітчизняних і іноземних
виданнях, 54 монографіях, 7 підручниках і 4
навчальних посібниках. При безпосередній
участі Анатолія Івановича розроблено 76
винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами і патентами.
Професор А.І. Гоженко створив свою авторитетну міжнародну наукову школу «Клінічна і експериментальна патофізіологія», яка
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нараховує понад 150 учнів і послідовників. Під
його керівництвом підготовлено й захищено 30
докторських і 62 кандидатські дисертації. Багато його учнів очолюють наукові колективи в
Україні, Росії, Польщі, Канаді, США, Індії. Він
зробив значний внесок у вивчення патофізіології нирок: дослідив механізми формування
гострої ниркової недостатотності ренального
генезу, роль простагландинів, ренін-ангіотензинової системи і оксиду азоту в їх розвитку, представив власний погляд на теорію
гомеостазу. Вперше розшифрував механізми
зниження клубочкової фільтрації в гострий
період пошкодження нирок і довів його пристосувальний характер. Визначив первинний
характер пошкодження проксимальних канальців у генезі зменшення клубочкової фільтрації
і формування гострої ниркової недостатності.
А.І. Гоженко одним з перших почав вивчати
неімунологічні механізми прогресування захворювань нирок.
А.І. Гоженко користується заслуженим
авторитетом не тільки в Україні, а й за її
межами. Анатолій Іванович – член вченої
ради Університету економіки в м. Бидгощі
(Польща). Його запрошують читати лекції
в закордонні медичні університети (Рига,
Варна). Він працював позаштатним головним спеціалістом МОЗ з суднової медицини,
неодноразово представляв нашу країну на
міжнародних форумах, заходах ВООЗ.
Він є головним редактором і членом багатьох редакційних колегій наукових журналів.
Його творчі здобутки оцінені науковою
громадськістю – він удостоєний звання «Почесний професор» декількох українських
та іноземних вищих навчальних закладів,
нагороджений знаком «Отличнику здравоохранения Республики Казахстан», пам’ятними
медалями імені В.В. Підвисоцького (Україна).
Друзі, колеги, учні та редакція «Фізіологіч
ного журналу» сердечно вітають Анатолія Івановича з ювілеєм і бажають міцного здоров’я,
наснаги і багато років плідної творчої праці.
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