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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!

Ш ТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ...

...Виноградную косточку в теплую землю зарою, 

и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, 

и друзей созову, на любовь свое сердце настрою 

А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Булат Окуджава

Ми не даремно обрали за епіграф віршовані 
рядки з пісні Булата Окуджави. Адже в цих чотирьох 
простих, просякнутих душевною теплотою словах 
говориться саме про нашого завідувача кафедри гі 
гієни, екології та охорони праці в галузі, професора 
доктора медичних наук, надзвичайно добру серцем 
людину, Катрушова Олександра Васильовича, який 
цими днями святкує свій 60-річний ювілей, а саме, 
11 лютого 2013 року.

Олександр Васильович -  наш щоденний осеред- 
окдушевного тепла і підтримки. Завжди підтягнутий, 
стрункий, елегантно одягнений, щиро посміхаючись 
зранку заряджає нас хорошим настроєм і оптиміз 
мом кожного робочого дня.

Усі, хто його оточує, завжди відчувають притягу 
ючу силу та творчу енергію невгамовного науковця. 
В кабінеті завідувача завжди аншлаг відвідувачів; 
колеги та друзі, аспіранти, студенти; у кого пробле 
ма, кому потрібна допомога, співчуття, розуміння, 
кому просто необхідна корисна порада, настанова 
чи дружня підтримка. Завжди коректний, ввічливий, 
люб'язний Олександр Васильович якимось дивом 
встигає задовольнити потреби усіх, хто до нього 
звертається.

На життєвому шляху і в процесі професійного 
зростання людина здобуває знання, пізніше -  на 
вички, потім до неї приходить досвід, і лише небага
тьом людям вдається осягнути справжню мудрість, а 
тим більше жити і працювати, досконало володіючи

нею Однак ці слова можна з упевненістю сказати 
про професора, доктора медичних наук, Катрушова 
Олександра Васильовича.

Яким же був життєвий шлях нашого шановного 
ювіляра до сьогодення?

Народився Олександр Васильович в 1953 році в 
м. Брест (Білорусь). Його батьки, всебічно освіче
ні, прогресивно налаштовані люди, з раннього ди 
тинства прищеплювали синові любов до природи, 
знань, літератури, мистецтва, гуманного ставлення 
до людей. Очевидно, що й майбутня професія була 
обрана не випадково.

В 1975 році закінчив стоматологічний факультет 
Полтавського медичного стоматологічного інститу 
ту. Одержав диплом а відзнакою

Свою трудову діяльність Олександр Васильович 
розпочав лікарем ординатором стаціонару щелеп- 
но-лицьової хірургії Вінницької обласної клінічної л і
карні ім. М. І. Пирогова.

Після служби в армії доленосна стежина при 
вела молодого спеціаліста на науково педагогічні 
терена Полтавського медичного стоматологічно
го інституту, де з 1977 року він працював старшим 
лаборантом кафедри нервових хвороб, а згодом, з 
1979 року, асистентом кафедри гігієни

У 1983 році в спеціальний Раді при Московсько 
му стоматологічному інституті ним була блискуче 
захищена кандидатська дисертація на тему: "Влия 
ниє БАВ антиоксидантного и гиполипидемического
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действия на биохимические и биофизические пока
затели эритроцитов при экслеримен гальном холес
териновом атеросклерозе».

3 1987 року працює асистентом, а э 1991 року 
доцентом кафедри нормальної фізіології, медбіо 
физики та інформатики. Невичерпний хист здібного 
науковця Олександр Васильович реалізував керую 
чи Центральною науково дослідною лабораторією.

У вересні 1993 року доля привела науковця на 
кафедру загальної гігієни, екології та військової гігі
єни де він спочатку працює на посаді доцента.

З 1994 по 1996 рік був керівником проекту, що 
отримав грант МОЗ України.

Не зупиняється Олександр Васильович на досяг 
нутому і захищає у 1995 році докторську дисертацію 
на тему: «Використання нових органоспецифічних 
поліпептидних препаратів для експериментальної 
терапії патологій, викликаних пошкоджуючими фак 
торами навколишнього середовища», в спеціальний 
Раді при Інституті фармакології та токсикології АМН 
України (м. Київ).

З 1996 року -  професор. Під його керівництвом, 
на сьогоднішній день, захищено 12 кандидатських 
дисертацій. А це неабияка кропітка і творча робо 
та. Наукові інтереси професора Катрушова О. В.

охоплюю гь великий простір медичного пошуку. Лек 

ції нашого шановного ювіляра відзначаються вели
кою майстерністю, читає він їх на високому науково 

професійному рівні, емоційно й доступно

Наукові дослідження знайшли віддзеркален 
ня більш ніж в 157 друкованих роботах, 8 патен

тах України монографіях (наприклад, «Тканевые 
регуляторные пептиды». 2003 рік), навчального 

посібника «СТОМАТОЛОГІЯ: організаційно право 
ві та гігієнічні аспекти» (2007 рік) та багатьох інших 

наукових та методичних працях. Олександр Васи

льович є головою наукового товариства гігієністів 

Полтавської області, спрямовує його діяльність на 
підвищення теоретичного і професійного рівня пра

цівників профілактичної медицини та розвитку ві

тчизняної гігієнічної науки.

З 1997 року очолює кафедру загальної гігієни 

і екології. За останні роки назва кафедри змінюва 
лася багато разів, а от серце кафедри, наш дорогий 

завідувач, наділений талантом педагога, доскона 
лим розумом науковця, доброю душею і дивовижно 

хорошим характером, завжди пліч-о пліч разом з 
нами, допомагає розвивати найкращі традиції тиор 

чої праці га успішного виховання майбутніх лікарів.

Вас поздравляя с Юбилеем,

Стремясь к возвышенным словам,

Мы скажем просто, как умеем:

«От всей души, спасибо Вам!»

За благородство мыслей Ваших!

За мир Ваш светлый и большой!

Колектив кафедри гігієни, екології 

та охорони праці в галузі 

Редакція журналу 

«Вісник проблем біології і медицини»

За то, что став немножко старше, 

Вы молодеє те душой!

За то, что в жизненных вопросах 

Вы - наша совесть, ум и честь!

А если просто в плане тоста:

За ю, что Вы на свете есть!
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