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Взірець служіння суспільству
Пішов у Вічність легендарний професор Української медичної стоматологічної академії, 

світла Людина -  Максим Андрійович ДУДЧЕНКО

''ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА" 
ЧЕСТЬ МЕДИЧНОЇ ПРОФИТ

*  За засіуш  перед суспільством у  2020 році професор М. А. Дудченко удостоєний високої відзнаки -  ордена Святого Пан
телеймона.

ПІШОВ у В іч н іс т ь  найпо
важніший професор в Ук

раїні, засновник полтавської 
терапевтичної школи, Вчи
тель та Наставник багатьох 
поколінь лікарів, фронтовий 
лікар, видатний клініцист, 
учений, доктор медичних на
ук, професор, почесний ака
демік Української медичної 
стоматологічної академії Мак
сим Андрійович ДУДЧЕНКО. 

М ІСЯЦЬ тому, 26 серпня 2020 

року, Максиму Андрійовичу ви

повнився 101 рік... Лікар, без
межно вірний своїй справі, справ

жній інтелігент, людина найвищих 

життєвих принципів, він, певна 

річ, згадував свій життєвий шлях 

впродовж складного історичного 

відрізку часу: дитинство, нелегка 

студентська юність у блокадному 

Ленінграді під час Другої світової 

війни, фронтові військові випро
бування...

Вихідцю із селянської родини з 
Дніпропетровщини у найтяжчі ро

ки голоду в Україні завдяки напо

легливості і прагненню до знань 

вдалося закінчити середню шко

лу із золотою медаллю й у бло

кадному Ленінграді впродовж 4-х 

років навчання у Військово-ме

дичній академії здобути кваліфі

кацію лікаря.

А далі... Далі для вчорашнього 

студента почалась справжня вій
на. Спершу Максим Андрійович 

Дудченко брав участь у бойових 

діях по захисту Ленінграда, потім 

у битві на Курській дузі, у знищен

ні Корсунь-Шевченківського угру
повання фашистських військ, у 

звільненні від німецьких окупантів 

України, і зокрема Полтави. Його 

послужний список -  від лікаря ба
тальйону до лікаря стрілецьких 

дивізій.

У СИВОЧОЛОГО професора, 
фронтовика був надзвичайно за
цікавлений погляд проникливих 
очей. Його по-юнацькому цікави
ло життя у всіх його проявах. Він 
користувався заслуженою пова
гою серед студентів і колег Укра
їнської медичної стоматологічної 
академії.

«Звісно, я щаслива людина, ко
ли вже Бог послав мені такий дов
гий вік. Гарні гени, напевне, діста
лись від батьків. Але я по-справ

жньому вважаю себе щасливим, 
бо ж завжди жив у злагоді зі свої
ми переконаннями і вірою у те, 
що справедливість повинна зав
жди перемагати. Якщо був впев
нений у своїй правоті, то, не за
мислюючись, йшов до кінця, бо
ровся, аби її відстояти», —  розпо
відав сам Максим Андрійович.

Професор Максим Андрійович 
Дудченко став засновником і ор на патологія (виразкова хвороба, 

гепатити, цирози печінки). Під йо

го керівництвом захищено 38 
докторських та кандидатських 
дисертацій, здобули спеціаліза
цію більше 8 тисяч терапевтів та 
лікарів загальної практики та сі
мейної медицини. Ним було під

готовлено більше 15 тисяч лікарів 
як з України, так і з іноземних дер

жав.
Ратна наукова, громадська ді

яльність доктора Максима Дуд
ченка відзначена орденами, ме
далями, почесними відзнаками: 
орденом Богдана Хмельницького, 
орденами Червоного Прапора, 
Вітчизняної війни І та II ступенів, 
Червоної Зірки, Грамотою Прези
дії Верховної Ради УРСР, Почес
ною грамотою та пам’ятною ме
даллю С. П. Боткіна.

У серпні 2020 року Поважна ра
да Відзнаки за професіоналізм та 
милосердя «Орден Святого Пан
телеймона» удостоїла професора 
УМ СА Максима Андрійовича Дуд
ченка високою відзнакою на все
українському рівні у номінації 
«Взірець служіння суспільству» -  
«Орденом Святого Пантелеймо
на».

* * *

РЕКТОРАТ, науково-педагогіч
ний колектив, співробітники та 
студенти Української медичної 
стоматологічної академії глибоко 
сумують з приводу втрати Учено
го, Лікаря, Вчителя, Наставника, 
Колеги та висловлюють щирі 
співчуття рідним і близьким.

Світлий образ талановитого лі
каря і науковця, шанованого вик
ладача та наставника багатьох 
поколінь студентів, легендарного 
професора УМ СА Максима Анд
рійовича Дудченка назавжди за
лишиться у пам’яті його колег, уч
нів, пацієнтів, слугуватиме прик
ладом відданого служіння меди
цині.

Вічна пам’ять!

^ Фронтовий літр, доктор медичних наук,

ганізатором кафедри факультет
ської терапії УМ СА (у подальшому 
внутрішньої медицини N2 1).

Професор Дудченко активно 
працював на кафедрі: здійснював 
клінічні обходи хворих, брав 

участь у фахових конференціях. 
Практичні заняття для студентів, 

які проводив професор Дудченко, 

були справжньою наукою для 
майбутніх медиків.

Максим Андрійович Дудченко 

був автором понад 500 наукових 
та навчально-методичних праць, 

серед яких 6 монографій і 5 нав
чальних посібників, керівництво 
для лікарів. Основними напрям
ками його наукових досліджень 
були хронічні хвороби нирок (се

чокам’яна хвороба, гломеруло
нефрити), захворювання серце
во-судинної системи (ішемічна 

хвороба серця, атеросклероз, гі
пертонічна хвороба, серцева не

достатність), гастроентерологіч

V* Полковник, лікар -  це не звання, а місія.


