
№ 3,2010  -------------------------------------------------------------------------------------  ЮВІЛЕЇ

ДО 50-РІЧЧЯ ВЯЧЕСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА ЖДАНА

5 вересня 2010 року виповнюється 50 років з 
дня народження і 25 років науково-педагогічної 
діяльності ректора вищого державного навчаль
ного закладу «У країнська медична стом ато
логічна академія», завідувача кафедри сімейної 
медицини і терапії, заслуженого лікаря України, 
доктора медичних наук, професора, академіка 
У країнської академії наук, члена правління 
Асоціації ревматологів України, президента Пол
тавської обласної громадської організації «Асо
ціація лікарів сімейної медицини» В'ячеслава М и
колайовича Ж дана.

В.М. Ж дан народився у м. Миргороді Полтав
ської області у сім'ї службовців.

Після закінчення Чутівської середньої школи 
(Полтавська область) В.М. Ж дан у 1978 році всту
пив на перший курс лікувального факультету Пол
тавського медичного стоматологічного інституту, 
повний курс якого закінчив з відзнакою в 1984 
році.

Свій науковий шлях В’ячеслав М иколайович 
розпочав, навчаючись у клінічній ординатурі на 
кафедрі факультетської терапії. Кандидатську ди
сертацію на тему «Вплив сорбційно-антиоксидант- 
ної терапії на гемореологічні показники у хворих 
на ішемічну хворобу серця», яку успішно захис
тив у 1989 році, виконав під керівництвом відомо
го науковця, професора М.А. Дудченка.

У вересні 1991 року В.М. Ж дан обраний за кон
курсом доцентом кафедри факультетської терапії 
Полтавського медичного стоматологічного інсти- 
тугу. З серпня 1992 року по липень 2000 року пра

цював завідувачем ревматологічного відділення 
Полтавської обласної клінічної лікарні, обласним 
ревматологом.

Одразу після закінчення роботи над кандидатсь
кою дисертацією В.М. Ж дан розпочинає роботу 
над докторською дисертацією на тему: «Комплекс
на терапія кардіогемореологічних і метаболічних 
порушень при хронічній серцевій недостатності у 
хворих з атеросклеротичним та ревматичним кар
діосклерозом», яку захищає у 1995 році. Наукові 
консультанти — член-кореспондент АМН Украї
ни, професор Ю.І. Губський, член-кореспондент 
АМН України, професор В.М. Коваленко і профе
сор М.А. Дудченко.

П рофесор В.М. Ж дан виявив свої організа
торські здібності, очолюючи з квітня 1997 року но- 
востворену кафедру удосконалення лікарів-тера- 
певтів, яку з 2001 року було перейменовано на ка
федру загальної практики-сімейної медицини, а з 
серпня 2009 р. — на кафедру сімейної медицини і 
терапії.

З липня 2000 року по вересень 2003 року проф е
сор В.М. Ж дан є головним лікарем Полтавської 
обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовсько- 
го, одночасно очолюючи кафедру удосконалення 
лікарів-терапевтів.

Під керівництвом професора В.М. Ж дана вико
нано серію наукових робіт з вивчення питань ге- 
мореологічних показників у хворих із хронічною 
серцевою недостатністю на тлі застосування інгі
біторів ангіотензинперетворювального ферменту 
у хворих з кардіосклерозом змішаного генезу;
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можливостей корекції реологічних і метаболічних 
порушень у хворих на активний ревматичний 
процес; застосування екстракорпоральної терапії 
при корекції імунного статусу у хворих з систем
ним ураженням сполу1-!мої тканини; впливу хонд- 
ропротекторної терапії на клініко-фізіологічні по
казники у хворих на остеоартроз та ревматоїдний 
артрит.

У науковому доробку Вячеслава М иколайовича 
313 наукових праць, 4 підручники, 8 патентів. Під 
його керівництвом захищено 5 кандидатських ди
сертацій, нині триває робота над 2 кандидат
ськими дисертаціями.

З вересня 2003 року професор В.М. Ж дан — рек
тор Української медичної стоматологічної академії.

В академії відбулися значні зміни, які дали 
змогу поліпшити рівень підготовки спеціалістів, 
упроваджено найсучасніші технології навчання. 
Академію нагороджено медалями та дипломами 
міжнародних виставок навчальних закладів, зо 
крема трьома срібними та двома бронзовими. 
Так, у грудні 2009 року у Києві на міжнародній 
виставці «Освіта та кар'єра. Абітурієнт-2010» у 
номінації «За впровадження інноваційних техно
логій навчання» академію нагороджено золотою 
медаллю, відзначено Дипломом рейтингу вищих 
закладів освіти за активну роботу з підвищення 
якості сучасної освіти та нагороджено срібною 
стелою та дипломом міжнародного академічного

рейтингу  популярності «Золота Ф о р т  на» у 
номінації «Якість третього тисячоліття».

П рофесор В.М. Ж дан — член Вченої медичної 
ради М іністерства охорони здоров'я України, голо
ва спеціалізованої вченої ради із захисту докторсь
ких дисертацій  зі спеціальності «Стоматологія» 
при ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія», головний редактор фахових видань ВАК 
України «Вісник Української медичної стомато
логічної академії: Актуальні проблеми сучасної ме
дицини», «Проблеми екології та медицини», «Ук
раїнський стоматологічний альманах», «Вісник 
проблем біології та медицини», заступник головно
го редактора журналу «Світ біології та медицини», 
член правління Асоціації ревматологів України, 
президент Полтавської обласної громадської ор
ганізації «Асоціація лікарів сімейної медицини».

В.М. Ж дан обирався депутатом Полтавської об
ласної ради.

За плідну та творчу багаторічну роботу Указом 
П резидента України у 2002 р. В ячеславу Мико
лайовичу присвоєно почесне звання «Заслужений 
лікар України». Він нагороджений медаллю «Від
м інник освіти України», почесними грамотами 
М О З України, П олтавської обласної державної 
адміністрації, Полтавської обласної ради.

Свій 50-річний ювілей В.М. Ж дан зустрічає із 
значними науковими здобутками, сповнений сил, 
ентузіазму та натхнення.

Доктор мед. наук, професор І.М. Скрипник
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