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До ювилею
Коренєва Миколи Михайловича
Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки
і техніки України, директор Державної установи «Інститут
охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України» Микола
Михайлович Коренєв відзначає свій ювілей.
Стислий опис професійного шляху вмістився у декілька
рядків: у 1956 р. він закінчив з відзнакою педіатричний
факультет Харківського медичного інституту; 1956–1957 рр.
був клінічним ординатором Харківського медичного інституту; 1958–1973 рр. — це наукова, педагогічна, громадська
діяльність на кафедрі госпітальної педіатрії Харківського
медичного інституту, завідування цією кафедрою; 1973–
1986 рр. — старший науковий
співробітник, керівник к лінічного від ділу, зас т упник
директора з наукової роботи
у Харківському НДІ охорони
здоров’я дітей та підлітків ім.
Н. К. Крупської (ДУ «Інститут
охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України»). З 1986 р.
по теперішній час М. М. Коренєв є директором ДУ «Інститут
охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України», водночас
він завідує кафедрою педіатрії
у Харківському національному
університеті ім. В. Н. Каразіна,
яку засновано з його ініціативи
у 1996 р.
Із самого початк у свого
трудового шляху, вже 55 років,
Микола Михайлович займається науковою та педагогічною діяльністю. Предметом
його досліджень, перш за все, є актуальні питання клінічної
педіатрії: визначення патогенетичних механізмів формування артеріальної гіпертензії і хронічної серцевої недостатності
у дітей і підлітків на тлі патології міокарда, розробка методів
лікування та реабілітації (створено наукову школу «Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків»); розробка неінвазивних
методів діагностики та лікування захворювань шлунковокишкового тракту (лазеро- і магнітотерапія, використання
газочутливих сенсорів).
Відразу з моменту аварії на ЧАЕС професором М. М. Коренєвим ініційовано проведення досліджень щодо впливу
її наслідків на формування здоров’я дітей та підлітків, 25
років проводиться науковий моніторинг здоров’я нащадків
ліквідаторів. Результати фундаментальних і прикладних
досліджень дозволили запропонувати цілісну систему диспансерного спостереження цього контингенту.
З ім’ям Миколи Михайловича пов’язані здобутки вітчизняної педіатрії у розв’язанні медико-соціальних проблем дітей-інвалідів із соматичною патологією, дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Результати
досліджень узагальнено у відповідній монографії.
Під керівництвом М. М. Коренєва проведено ряд масштабних досліджень щодо вивчення стану здоров’я різних
контингентів дитячого населення України, розроблено

рекомендації щодо роботи денних стаціонарів різного профілю, організації відпочинку дітей із різним рівнем здоров’я,
медичної допомоги дітям і підліткам на засадах сімейної
медицини у сільській місцевості, технології передачі і застосування об’єктів інноваційної діяльності в галузі охорони
здоров’я дітей та підлітків, використання інформаційного
та інноваційного ресурсу дослідницьких розробок, виконаних у галузі охорони здоров’я підростаючого покоління.
Професор Коренєв М. М. бере участь у науковому супроводженні національних та державних програм «Діти України»,
«Здоров’я нації», «Профілактика та лікування артеріальної
гіпертензії в Україні», є організатором багатьох науково-практичних конференцій
та симпозіумів з актуальних
питань фізіології, патології
та організації медичного забезпечення дітей та підлітків.
Результати його наукових досліджень опубліковано у 360
працях, 10 монографіях. Він
є автором чисельних винаходів
та методичних рекомендацій.
Микола Михайлович — цілеспрямована, наполеглива,
рішуча, енергійна людина,
досвідчений і талановитий
керівник, здібний організатор. Він є головою проблемної
комі сії «Охорона здоров’я
дітей шкільного віку та підлітків» МОЗ та НАМН України,
членом правління Харківського медичного товариства,
віце-президентом Харківської асоціації педіатрів, головою
Харківського обласного відділення Українського дитячого
фонду, Почесним членом та одним з фундаторів Української
Асоціації «Комп’ютерна Медицина», членом редколегії
медичних журналів «Педіатрія, акушерство та гінекологія»,
«Сучасна педіатрія», «Перинатологія та педіатрія», «Проблеми клінічної педіатрії», «Проблеми безперервної медичної
освіти та науки», «Клінічна інформатика і Телемедицина»,
депутатом Московської районної ради в місті Харкові.
М. М. Коренєв очолює ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей
та підлітків АМН України» вже чверть століття. Під його керівництвом інститут став не тільки провідною в галузі і відомою
в Україні та за її межами науково-дослідною, але і лікувально-консультативною установою, набув нового якісного статусу сучасного медичного центру, де плідно впроваджуються
новітні інформаційно-комунікаційні технології у лікувально-діагностичні та дослідницькі процеси, створюються нові
методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації
та диспансерного спостереження дітей та підлітків. Тут
щорічно лікувально-консультаційну допомогу отримують
майже 40 тисяч дітей і підлітків із різних областей України
із тяжкими хронічними соматичними захворюваннями,
порушеннями статевого розвитку, психоневрологічними
розладами.
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Микола Михайлович блискучий педагог, його наукова інтуїція, вміння знаходити перспективні напрямки досліджень
щодо розв’язання складних питань охорони здоров’я дітей
та підлітків дозволили створити в інституті ділову і творчу
атмосферу для підготовки кадрів вищої кваліфікації. За роки
його керівництва закладом провели дисертаційні дослідження 16 докторів медичних наук та 62 кандидати, 59 фахівців
мають вищу і першу кваліфікаційну і лікарські категорії,
особисто ним підготовлено 17 кандидатів медичних наук,
готуються до захисту дві докторські дисертації.
За багаторічну наукову діяльність, значний особистий
внесок у вирішення актуальних питань охорони здоров’я
підростаючого покоління України, соціального захисту дітей та підлітків, постраждалих від аварії на Чорнобильській
АЕС, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів,
активну громадську діяльність професора М. М. Коренєва
двічі нагороджено орденом «Знак пошани», нагрудним
знаком «За сумлінну працю», медаллю «Чорнобильська по-
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шана», він удостоєний почесного звання «Заслужений діяч
науки і техніки України», його працю неодноразово відмічено
грамотами органів державної влади: Міністерства охорони
здоров’я України, Національної академії медичних наук
України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Харківської обласної ради.
Українська Асоціація «Комп’ютерна медицина», редакційна колегія журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина»
бажають ювіляру міцного здоров’я і нових творчих успіхів у
науковій, педагогічній та лікарській діяльності.

Вчена Рада Української Асоціації
«Комп’ютерна Медицина»
Редакційна колегія журналу
«Клінічна інформатика і Телемедицина»

