У січні 2016 року виповнилося 95 роківвід дня народження доктора медичних наук

Петра Драчука

Професор, відмінникохорониздоров’я, ЗаслуженийпрацівникВищоїшколиУкраїни,
багаторічнийзавідувачкафедри та їїфундатор. Петро Степанович Драчуканародився в 1921
році в с. ІванківціЖитомирськоїобласті в сім’іробочого і селянки. Закінчивши 7 класів на
відмінно, поступив в медичне училище м. Бердичева. Отримавши диплом фельдшера
бувмобілізований на службу в армію і приймавучать в Другійсвітовійвійні,
виконуючиобов’язкивійськового фельдшера. З боями пройшовПольщу, Чехію, Словаччину,
Угорщину, Німеччину. Нагородженийдвома орденами ЧервоноїЗірки та дев'ятьма медалями.
В 1947 роціпіслядемобілізації, поступив на навчання в Чернівецькиймедичнийінститут,
якийзакінчив у 1952 році з відзнакою. По розподілупрацював в Луганськійобласті (м.
Ірміно). З 1958 року і до 1970 року працював у м. Донецькулікаремортопедо-травматологом
в Обласнійтравматологічнійлікарні, а потім старшим науковимспівробітником в
інститутітравматології і ортопедії (головнийлікарОбласноїтравматологічноїлікарні і
директор інститутутравматології і ортопедіїбула одна людина – професорТ.А.Ревенко). В
1961 роціДрачук П.С. захистивкандидатськудисертацію, а в 1968 – докторську
(науковідослідженнябулиактуальними і присвячувлисяпошкодженню тазу та
внутрішньотазовихорганів у гірників). Перебуваючи на посаді старшого
науковогоспівробітникабувкерівникомклінікикістково-суглобовоготуберкульозу, а потім –
травматологічноїклініки №1 (директорська).
Працюючи в Чернівецькомумедичномуінститутівінвперше створив кафедру травматології,
ортопедії та військово-польовоїхірургії, об’єднавши курс травматології і ортопедії на
базіобласноїклінічноїлікарні (асистенти Денисенко В.Є., Рубленик І.М.) з курсом військовопольовоїхірургії (доцент Дудко Г.Є., асистентСенютович Р.В.) на базіміськоїлікарні №1

(кафедра госпітальноїхірургії). Впродовждекількохроків кафедра
поповниласяновимиспівробітниками – кандидатами медичних наук, асистентами: Бородавка
П.С., Зінченко А.Т., Олексюк І.С.
П.С.Драчукпоєднуваврисивидатногохірурга, ортопеда-травматолога, педагога і
здібногонауковця.
Підйогокерівництвомбувзапочаткованийновийнапрямокнауковоїроботикафедри – розробка
та вивченняновихконструкційнихполімернихматеріалів для лікуванняпереломів та
їхнаслідків (полімерні та метало-полімерніконструкціїдля остеосинтезу і ендопротезування).
Цейнапрямок кафедра успішнорозробляла з Центральнимнауководосліднимінститутомтравматології та ортопедії (м.Москва), професорІ.Я.Мовшович. По
ційтемі в подальшомузахищено 1 кандидатська (Я.С.Лезвінський) та 2 докторськідисертації
(І.М.Рубленик, Г. Є. Дудко) і зараз розробкицьогонапрямкупродовжуються з
йогоудосконаленням, що приносить значнукористьхворим з пошкодженнями опорноруховогоапарату та їхнаслідками, скорочуючитермінилікування в 2-3 рази.
ПрофесорП.С.Драчук є автором 154 науковихпраць, 3 винаходів, 21
раціоналізаторськоїпропозиції. Підйогокерівництвомзахищено 2 кандидатських і одна
докторськадисертації. ПрофесорП.С.Драчукбуввисококваліфікованимлікарем, талановитим
та справедливим педагогом і зробив великий внесок у теоретичну і
практичнупідготовкустудентів. Віннеоднаразовопризначався Головою
ДержавноїЕкзаменаційноїКомісії на державнихіспитахстудентів в різних ВУЗах України.
Підйогобезпосереднімкерівництвомвийшовпосібник для практичноїпідготовкистудентів
"Сборник клинических ситуационных задач по травматологии й ортопедии", який до цього
часу не втративсвоєїактуальності. У 1983 роційомубулоприсвоєнопочеснезвання
"Заслуженийпрацівниквищоїшколи УРСР".
ПрофесорП.С.Драчукбагато часу присвячувавлікувальнійроботі і
підвищеннюрівняпідготовкилікарівортопедів-травматологів в містіЧернівці і області.
Впродовждовгихроківвінбув членом
Республіканськогоправліннянауковоготоваристваортопедів – травматологів,
очолювавЧернівецькеобласненауковетовариствоортопедів-травматлогів, був членом
атестаційноїкомісії при Обласномувідділіохорониздоров'я. Постійно надавав
коонсультативнудопомогу в поліклініці №1 м.Чернівці. В 1971
роціП.С.Драчукбуввинагороджений знаком "Відмінникохорониздоров'я".
Підйогобезпосереднімкерівництвомбагатолікарівортопедів-травматологів проходили
навчання в клінічнійординатурі і досяглизначнихуспіхів в оволодінніспеціальністю. Так,
Ярослав СігізмундовичЛєзвінський став доктором медичних наук, професором, хірургом
ортопедом-травматологом вищоїкатегорії, завідувачемдитячогоортопедотравматологічноговідділення ОКУ ЛШМД.
Микола Федорович Сапожник став завідувачемтравматологічноговідділення для дорослих
ОКУ лікарнішвидкоїмедичноїдопомогим.Чернівці, хірургом ортопедомтравматоломвищоїкатегорії, міським ортопедом-травматологом, базовимкерівникомлікарівінтернів.
ВолодимирЛеонідовичВасюк став кандидатом медичних наук, доцентом кафедри, хірургом
ортопедом-травматологом вищоїкатегорії, захистивдокторськудисертацію, став професором і
завідувачемкафедри.
Василь ВасильовичПаладюк став кандидатом медичних наук, хірургом ортопедом-

травматологом вищоїкатегорії, головнимдитячимортопедо-травматологом
Чернівецькоїобласті.
СергійІвановичБіликзакінчивзаочнуаспірантуру на кафедрітравматології, ортопедії та ВПХ
Чернівецькогомедичногоінституту, захистивкандидатськудисертацію, став ортопедомтравматологом вищоїкатегорії, завідувачемтравматологічноговідділенням.Одеса.
Борис Фадейович Хоменко
захистивкандидатськудисертаціюпідкерівництвомпрофесораДрачука П.С., став ортопедомтравматологом вищоїкатегорії і працювавзавідувачемлікувально-координаційноговідділення
ДНДІТО Донецького державного медичногоуніверситетуім.М.Горького.
Працівникикафедри, яку очолювавпрофесорП.С.Драчуктакождосяглизначнихвисот у
науковійроботі та по своїйспеціальності.
Став доктором медичних наук, професором, академіком УАННП, ортопедом-травматологом
вищоїкатегорії, завідувачемкафедритравматології, ортопедії та нейрохірургії БДМУ,
головою обласногонауковоготоваристваортопедів-травматологів, членом
правлінняУкраїнськоготоваристваортопедів-травматологівІван Михайлович Рубленик.
ГеннадійЄвтихійович Дудко став доктором медичних наук, професором, ортопедомтравматологом вищоїкатегорії, бувзавідувачемкафедриекстремальної і військовоїмедицини,
фізичноговиховання і здоров'я.
Роман ВасильовичСенютович став доктором медичних наук, професором,
завідувачемкафедрионкології, променевоїдіагностики та променевоїтерапії.
АсистентиЗінченкоАнатолійТимофійович та ОлексюкІван Степанович стали
хірургамиортопедо-травматологами вищоїкатегорії, доцентами кафедритравматології,
ортопедії та нейрохірургіїБуковинського державного медичногоуніверситету. Доцент
Олексюк І.С. став також лауреатом преміїім. Залозецького, а Зінченко А.Т. –
ЗаслуженимлікаремУкраїни.
ПрофесорП.С.Драчук на протязісвогожиттяприймавактивну участь в громадськійроботі,
неоднаразовозаносився на дошкупошани, нагороджувався грамотами, подяками,
урядовиминагородами. Як особистість, Петро Степанович Драчук, бувнадзвичайно
порядною, чесною, пунктуальною, акуратною і відповідальноюлюдиною.
Цірисивінстаравсяпередатисвоїмколегам, співробітникам, студентам.
ПрофесоруДрачуку П.С. булипритаманніакуратність, самодисципліна, пунктуальність,
справедливість і порядність. Співробітникикафедризгадуютьйогокрилатіжиттєвівислови:
"Якщотизустрінешхорошу, добру, поряднулюдину – не забудь зняти перед ним шляпу.
Цетобіприйдетьсяробити не часто". Дужеретельновінставився до деонтологічнихаспектів в
медицині. Під час загальнихобходівпрофесорДрачук П.С. ніколи в палаті не
робивлікарямзауважень. Розбірпомилок проходив в ординаторській на
лікарнянійконференції в делікатнійформі. Післячогохотілосяпрацювати без помилок і не
булоніякихображень, бо все було справедливо без ніякоїупередженості.
Хотілося б сказати за цюлюдину, яку я особисто знав з 1961 року коли почав працювати в
Донецькійобласнійтравматологічнійлікарні на 500 ліжок з цілодобовимтравмпунктом і
ургентною службою. Петро Степанович буввже кандидатом медичних наук, старшим

науковимспівробітником і керівникомклінікикістково-суглобовоготуберкульозу, а потім –
клінікитравматології та ортопедії №1. Крім того,
вінперіодичновиконувавфункціїначмедалікарні, бувкерівникомнаукового опорного пункту в
м. Горлівка, де на той час було два травматологічнихвідділення. Являючись кандидатом
медичних наук, старшим науковимспівробітником ДНІІТО керувавмоєюнауковоюроботою
"Оперативнелікуванняпошкодженняпередньоїхрещатоїзв’язкиколінногосуглоба".
Підйогокерівництвом в 1963-1966 роках опубліковано 3 науковіпраці по данійтемі. В
цейперіод часу вінпостійнооперувавортопедо-травматологічниххворих з важкоюпатологією і
виконувавдокторськудисертацію, яку захистив в 1968 році, ставши доктором медичних наук
в 1969 році.
Петро Степанович Драчукуспішнозаймався не тількилікувальною справою, науковою, а і
педагогічною. Багатоувагиприділяв студентам, молодим лікарям, клінічним ординаторам,
аспірантам.
У родині Петра Степановича Драчукапрофесія медика превалює: жінкаЛіяПавлівна –
лікарфункціональноїдіагностики, синДрачукГенадій Петрович – к.мед.н., дитячий ортопедтравматолог, донькаПерепічка Лариса Петрівна – к.мед.н., працювалаасистентом на кафедрі
акушерства та гінекології БДМУ, зять Перепічка Валентин Дмитрович – к.мед.н., ортопедтравматолог вищоїкатегорії, головнийексперт і голова обласноїкомісії МСЕК, онука Ольга
ВалентинівнаПерепічка – лікар ортопед-травматолог, працюєлікаремекспертомтравматологічної МСЕК.
ПрофесорП.С.Драчуккористувався авторитетом і повагоюсередпрофесорсько-викладацького
складу, співробітників, колег, студентів, середлікарськоїгромадськостіміста і області.
17 травня 1990 року йогожиттянесподівано і раптово для всіхобірвалося у розквітітворчих
сил і задумів. Не стало хорошоїлюдини, досвідченоголікаря і вченого, мудрого педагога.
ПрофесорП.С.Драчукназавждизалишиться в пам'яті тих, хтойого знав
висококваліфікованимспеціалістом, досвідченимвченим і педагогом, чесною, порядною і
відповідальноюлюдиною.
Більше 3 років тому на будинку, де жив професорДрачук П.С.,
буловстановленомеморіальнудошку за коштиортопедо-травматологівміста і області,
вдячнихсвоємувчителю.
Доцент кафедритравматології, ортопедії та нейрохірургії,
лікар ортопед-травматолог вищоїкатегорії,
ЗаслуженийлікарУкраїниЗінченкоАнатолійТимофійович

