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Анатолій Іванович
СУХОДОЛЯ

(до 60–річчя від дня народження)

Аnatoliy Ivanovych
SUKHODOLІA
(to the 60–th anniversary)

27 березня 2019 р. виповнилося 60 років Анатолію Івановичу
Суходолі – знаному науковцю та досвідченому організатору
охорони здоров’я, заслуженому лікарю України, доктору медичних наук, професору.
А. І. Суходоля народився у с. Покутинці Віньковецького району Хмельницької області. У 1984 р. закінчив Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна
справа». У 1999 р. успішно захистив докторську дисертацію на
тему «Шляхи покращення результатів органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки».
Наукові роботи А. І. Суходолі стосуються головним чином
проблем лікування виразкової хвороби, гострого панкреатиту, перитоніту. Значна частина його робіт присвячена методам лікування панкреатиту на основі експериментального дослідження, хірургічним можливостям різних оперативних методів, віддаленим результатам хірургічних втручань.
Результати його досліджень та багаторічної кропіткої праці викладені у більш як 200 наукових працях. Він має 24 авторських свідоцтва та патенти на нові методики операцій.
Перебуваючи на посаді головного хірурга управління охорони
здоров’я (нині – департамент охорони здоров’я) Хмельницької
обласної державної адміністрації, А. І. Суходоля у 1994 р. впровадив лапароскопічні операції при жовчнокам’яній хворобі та
грижах, ендопротезування суглобів, ендоваскулярну хірургію. А
з 2008 р. в області функціонує повноцінна кардіохірургія.
А. І. Суходоля є директором і засновником «Подільської приватної
хірургічної клініки професора Суходолі», де виконують найскладніші операції на печінці, підшлунковій залозі та ендокринних органах.
У 2001 р. професору А. І. Суходолі присвоєно звання
«Заслужений лікар України». У 2005 р. А. І. Суходоля обраний

головою Наукового товариства хірургів Хмельницької області.
Також він є членом Правління Асоціації хірургів України, членом
редакційної ради журналу «Клінічна хірургія» та двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій – при Вінницькому
національному медичному університеті імені М. І. Пирогова та
Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.
О. Шалімова НАМН України.
У 2009 р. за вагомі трудові здобутки А. І. Суходоля нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. А ще Анатолій Іванович
має нагороду, якою пишається не менш, ніж державною, – це
щирі слова вдячності тисяч пацієнтів за врятоване здоров’я та
змогу повноцінно жити.
За наукові розробки в гастроентерології у складі групи вчених Суходолі А. І. у 2012 р. присуджена Державна премія України
у галузі науки і техніки.
А. І. Суходоля щедро ділиться своїм талантом успішного науковця та здібного організатора, консультуючи не тільки колег,
а й співробітників інших лікувальних установ і навчальних закладів України.
Під керівництвом А. І. Суходолі захищено п’ять кандидатських дисертацій, ще три кандидатські дисертації заплановані
до захисту. Запланована до захисту також докторська дисертація, щодо якої Анатолій Іванович є консультантом.
А. І. Суходоля – обдарований педагог, упродовж 35 років він
проводить для студентів практичні заняття і читає лекції з хірургії.
Свій ювілей А. І. Суходоля зустрічає як очільник кафедри хірургії факультету післядипломної освіти лікарів Вінницького
національного медичного університету імені М. І. Пирогова,
сповнений ентузіазму та бажання щедро передавати свій досвід молодому поколінню лікарів.

Учні, колеги та друзі щиро вітають
Анатолія Івановича Суходолю зі славним ювілеєм,
зичать йому невичерпної енергії, творчих злетів та нових досягнень на благо української науки.
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