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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

УДК 616.1 /.4:614.25(092) ЖДАН

В ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ ЖДАН

(ДО 50-РІЧЧЯ З  ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

5 вересня 2010 року святкує свій 50-річний 
ювілей ректор Вищого державного навчаль
ного закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія*, доктор медичних 
наук, професор, Заслужений лікар України, 
головний редактор журналу «Вісник про
блем біології і медицини» В’ячеслав Микола
йович Ждан.

В’ячеслав Миколайович народився у м. 
Миргород Полтавської області в сім’ї служ
бовців.

Після закінчення школи, в 1978 році по
ступив на перший курс лікувального фа
культету Полтавського медичного стоматоло
гічного інституту, який закінчив у 1984 році.

У вересні 1984 року поступив в клінічну 
ординатуру з кардіології на кафедру факуль
тетської терапії Полтавського медичного сто
матологічного інституту.

З листопада 1985 року по травень 1987 
року Ж дан В. М. проходив дійсну військову 
службу в лавах Радянської армії на посаді

лікаря-ординатора кардіологічного відділен
ня 408-го окружного військового шпиталю м. 
Київ, після чого продовжив навчання в клі
нічній ординатурі на кафедрі внутрішніх 
хвороб Полтавського медичного стоматоло
гічного інституту, яку закінчив у 1988 року.

З вересня 1988 року В’ячеслав Микола
йович був обраний за конкурсом асистентом 
кафедри внутрішніх хвороб Полтавсько
го медичного стоматологічного інституту, 
а у вересні 1991 року — доцентом кафедри 
факультетської терапії Полтавського медич
ного стоматологічного інституту після захис
ту кандидатської дисертації в 1989 році.

В період з 1992 по 2000 рік В’ячеслав Ми
колайович завідував ревматологічним від
діленням Полтавської обласної лікарні ім. 
М. В. Скліфосовського. У 1992 році він був 
обраний обласним ревматологом Полтавщи
ни та Головою асоціації ревматологів Полтав
ської області.

У 1995 році успішно захистив докторську 
дисертацію за темою «Комплексна терапія 
кардіогемореологічних і метаболічних пору
шень при хронічній серцевій недостатності 
у хворих з атеросклеротичним та ревматич
ним кардіосклерозом», а в 1997 йому було 
присуджено звання професора.

Найяскравіше розкрився талант керівни
ка починаючи з 2000 року на посаді головно
го лікаря Полтавської обласної клінічної лі
карні ім. М. В. Скліфосовського (ПОКЛ).

За багаторічну сумлінну працю, досягнен
ня в медицині та науці у 2002 році В’ячеславу 
Миколайовичу присвоєно звання «заслуже
ний лікар України».

З квітня 1997 року В’ячеслав Микола
йович Ж дан був завідувачем новоствореної 
кафедри удосконалення лікарів-терапевтів 
Української медичної стоматологічної акаде
мії, а з 2009 є завідувачем кафедри сімейної 
медицини і терапії. Завдяки його професій
ним здібностям проведена довготривала орга
нізаційна робота по створенню матеріально- 
технічної бази та навчально-методичного 
забезпечення лекцій, практичних і семі
нарських занять з лікарями-курсантами.
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Багато зусиль докладено щодо оптимізації 
профілактично-лікувальної роботи в місті й 
області.

Одночасно з функціями завідувача кафе
дри й головного лікаря ПОКЛ на В. М. Ж да
на покладаються обов’язки віце-президента 
республіканського наукового товариства рев
матологів та асоціації ревматологів України.

З 2003 року В’ячеслав Миколайович за
ймає посаду ректора Вищого державного на
вчального закладу України «Українська ме
дична стоматологічна академія».

В. М. Ж дан є автором близько 300 науко
вих праць, 16 підручників, з них 4 з ревма
тології; є співавтором 8 патентів на винаходи 
з питань лікування гіпертонічної хвороби, 
вперше виявленого атеросклерозу, стабільної 
стенокардії та системного червоного вовча
ку. Має вищу категорію з фаху «Управління 
та організація охорони здоров’я, медичної 
освіти» й вищу категорію з фаху «Терапія».

В’ячеслав Миколайович Ж дан постій
но бере участь у плануванні та проведенні 
в Полтаві науково-практичних конференцій, 
пленумів та конгресів як  координатор, орга
нізатор та виконавець.

Ж дан В.М. активно сприяє впроваджен
ню нового в медицині. Так, за період його ро

боти впроваджено 74 нових методики, в тому 
числі додатково до плану запроваджено 13 
нових методик діагностики та лікування.

За багаторічну сумлінну працю, високу 
професійну майстерність в організації та на
данні медичної допомоги населенню області 
В’ячеслав Миколайович неодноразово за
охочувався грамотами Управління охорони 
здоров’я, облвиконкому, нагороджений ме
даллю «Відмінник освіти України».

Академік Української академії наук, віце- 
президент республіканського наукового това
риства ревматологів та асоціації ревматоло
гів України, президент Полтавської обласної 
громадської організації «Асоціація лікарів 
сімейної медицини», лікар вищої категорії 
з фаху «Управління та організація охорони 
здоров’я, медичної освіти» та фаху «Терапія» 
— В’ячеслав Миколайович гідно несе високе 
звання лікаря, науковця адміністратора.

Від усього серця колект ив кафедр сімейної 
медицини і терапії, топографічної анатомії 
та оперативної хірургії, товариство АГЕТ  
та редакція журналу «Вісник проблем біоло
гії і медицини» вітають В'ячеслава М икола
йовича Ждана з ювілеєм! Зичимо невичерпної 
енергії, міцного здоров’я, творчого потенціа
лу  та злагоди в родинному колі!

Стаття надійшла 29.08.2010р.


