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Офіційна інформація УАЛДВК 

 

Відзначено Почесною відзнакою УАЛДВК у 2017 році     «Честь і пошана 

від української дерматовенерології» у 2017 р. 

                                 

Подання від  Одеського обласного осередку УАЛДВК 

та   Хмельницького обласного осередку УАЛДВК 

 

Фучижи Іван Савелійович народився в Одеській області в селянській 

сім’ї  4 вересня 1951 року. У 1968 році вступив до Одеського медичного 

інституту ім.. М.І. Пирогова на лікувальний факультет. Після його закінчення   

у 1974 році був направлений на роботу в Одеській науково-дослідний 

інститут вірусології та епідеміології ім.. І.І.Мечнікова, де працював в 

лабораторії екології вірусів. Наукова діяльність була спрямована на 

дослідження механізмів мінливості вірусів грипу. За час роботи в цій 

лабораторії І.С.Фучижи опублікував низку наукових робіт та був  

співавтором двох винаходів. Колектив лабораторії теоретично та 

експериментально доказав обмеженість мінливості вірусів грипу та високу 

вірогідність повернення збудників минулих часів. Розроблена авторами 

теорія була підтверджена часом та наступними епідеміями грипу. У 1982 році 

І.С.Фучижи захистив   кандидатську дисертацію.   

У 1984 році І.С. Фучижи був призначений на посаду головного 

епідеміолога відділу охорони здоров’я Одеського обласного виконкому. На 

цій посаді отримав досвід з організації охорони здоров’я та проведення проти 

епідеміологічних заходів в осередках інфекційних захворювань. 

У 1988 році І.С. Фучижи перейшов на роботу в Одеську обласну 

санепідстанцію, очолив відділ особливо-небезпечних інфекцій. За час роботи 

на цій посаді безпосередньо організовував проведення протиепідемічних та 

профілактичних заходів у спалахах холери, туляремії, сибірської виразки та 

деяких інших інфекцій. Приділяв значну увагу організації роботи по 

виявленню ВІЛ-інфікованих та проведенню профілактичних заходів. 

Неодноразово залучався до підготовки нормативних документів МОЗ 

України з проблеми СНІДу, холери та деяких інших особливо-небезпечних 

інфекцій. 

З 1998 року по теперішній час І.С. Фучижи очолює Одеський обласний 

шкірно-венерологічний диспансер. На цій посаді Іван Савелійович зробив 

значний внесок у розбудову дерматовенерологічної служби Одеської області, 

систематично приділяє увагу укріпленню матеріальної бази диспансеру, 

підвищенню кваліфікації лікарів дерматовенерологів, удосконаленню 

системи виявлення та обліку хворих на ЗПСШ. І.С.Фучижи має вищі 

кваліфікаційні категорії за спеціальністю «дерматовенерологіїя» та 
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«організація і управління охороною здоров’я». Неодноразово брав активну 

участь в організації науково-практичних конференцій  та з’їздів числі 

Української асоціації лікарів дерматовенерологів та косметологів.   Є членом 

Президії УАЛДВК. Багаторазово був членом робочих груп при МОЗ України 

з питань удосконалення роботи дерматовенерологічної служби. 

І.С. Фучижи поєднує практичну діяльність з науково-педагогічною  

роботою, є автором понад 60 наукових праць. Працює за сумісництвом на 

посаді доцента кафедри дерматовенерології  Одеського національного 

медичного університету.  Бере участь у підготовці молодих лікарів –

дерматовенерологів .   

Він є авторитетним організатором охорони здоров’я . Як лікар-

клініцист І.С. Фучижи користується високою повагою  серед колег та 

населення області. Його неодноразово нагороджували почесними грамотами 

Міністерства охорони здоров’я України, Одеської обласної державної 

адміністрації, Одеської обласної ради. Він також нагороджений Почесною 

відзнакою Одеської обласної державної адміністрації. 

У 2009 році І.С. Фучижи присвоєно високе звання «Заслужений лікар 

України». 

 

Подання від  Рівненського обласного осередку УАЛДВК. 

 

Маняк Наталія Володимирівна народилась 29 березня 1962 року в 

с.Моквин Рівненської області.  Після закінчення з відзнакою середньої  

школи, вступила до Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова, який 

в 1985 році успішно закінчила.  Пройшла навчання в інтернатурі за 

спеціальністю «дерматовенерологія». Працювала  лікарем-  

дерматовенерологом Тучинської районної лікарні, дитячим 

дерматовенерологом, дерматовенерологом поліклінічного та стаціонарного 

відділень ОШВД,   завідувачем організаційно-методичного кабінету, 

завідувачем поліклінічного відділення. У 1994 році, у віці 31 рік Н.В.Маняк 

була призначена на посаду головного лікаря Рівненського обласного 

шкірвендиспансеру. На цій посаді вона працює по теперішній час 

Н.В. Маняк  має вищі кваліфікаційні категорії за спеціальністю « 

дерматовенерологіїя» та «організація і управління охороною здоров’я».      У 

1999 році нагороджена Грамотою Міністерства охорони здоров’я України за 

значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я і зміцнення 

структури галузі. У 2001 році отримала Подяку Президента України за 

сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток та зміценння 

Української держави. У 2007 р. отримала Подяку Рівненської міської ради (як 

член Ліги жінок-медиків). У 2012р. нагороджена Грамотою Верховної ради 

України за заслуги перед Українським народом та Почесною грамотою  

Рівненської обласної державної адміністрації. 

В 2003 та 2013 роках Н.В.Маняк була  переможцем в обласному конкурсі 

“Жінка року” в номінації  “Жінки — працівники охорони здоров’я”. Заслуги 
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Наталії Володимирівни в охороні здоров’я регіону неодноразово відмічені 

відзнаками держадміністрації та ради народних депутатів області. 

 Н.В.Маняк є членом Президії Української асоціації дерматовенерологів 

та косметологів. Була членом  робочих груп  при МОЗ України з розробки 

уніфікованих клінічних протоколів.  Постійне прагнення бути на вістрі всіх 

починань, в центрі галузевих подій, бажання підвищувати рівень кваліфікації 

спонукають  її до участі в науково-практичному житті дерматовенерологічної 

служби України. На  ІІ з’їзді  Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів виступ головного лікаря Рівненського 

ОШВД був присвячений проблемам та перспективам дерматовенерологічної 

служби України, зокрема Рівненщини, що викликало схвальні відгуки   

колег-практиків, та   науковців.  

  Н.В. Маняк приділяє  багато зусиль   покращенню матеріальної бази 

диспансеру. За період її роботи на посаді головного лікаря було здійснено   

будівництво нового корпусу стаціонарного відділення, проведена сучасна 

капітальна реконструкція існуючого корпусу стаціонару; проведено 

капітальне оновлення фасаду приміщення поліклінічного відділення 

диспансеру та сучасний ремонт кабінетів, відділень. Вона  підтримує сучасні, 

перспективні медичні та організаційні технології. В установах 

дерматовенерологічної служби області значно розширено обсяг сучасних 

лабораторних досліджень та запроваджені нові високотехнологічні методики 

апаратного лікування хворих на хронічні дерматози, зокрема  

вузькоспектральна фототерапія, мембранний плазмофорез. 

Н.В.Маняк притаманні   відповідальність та професіоналізм, активна 

громадянська позиція,   енергійний характер і невичерпний оптимізм.  Вона 

користується заслуженим авторитетом і повагою серед колег організаторів 

спеціалізованої служби та  науковців і практиків.   

 

 
 

 


