
У праці сенс його життя



Духом сильна людина,

Об’єднана духом родина,

Дух рухає історію народу,

Сильні духом не ламаються в 

негоду.

C. Ґеник

Лікар, доктор медичних наук, 

професор, вчений-винахідник оригінальних 

хірургічних інструментів,  громадський і 

політичний діяч. 

Ґеник Степан Миколайович



Нагороджений:

- званням «Заслужений діяч науки і техніки України» (1995 р.);

- «Відзнакою С.Наливайка V ступеня»(1996 р.) Французьким товариством;

- почесним знаком «2000 років Різдва Христового»;

- званням «Людина року-2002» Кембріджським університетом;

- медаллю «Будівничий України» (2004 р.) Всеукраїнським товариством «Просвіта »

ім.Т.Шевченка;

- орденом «За заслуги I-II ст.» (2006р.);

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток охорони здоров’я в

Галичині і радянському Прикарпатті» (1964 р.) .

Захистив докторську дисертацію на тему: «Деякі функціональні, морфологічні і

біохімічні зміни в організмі при поширеній резекції тонкої кишки» (1974р.).



Наукові дослідження С.Ґеника присвячені вивченню захворювань тонкої

кишки, сорбіційної детоксикації, конструкції зшивальних апаратів м’яких

тканин, ефективності лікування облітеруючих захворювань судин нижніх

кінцівок та критичної ішемії.



С. Ґеник - учасник численних наукових розробок :

- методики радіоімунного аналізу;

- різних методик пересадки і консервації тонкої кишки та інших внутрішніх

органів;

- профілактики і боротьби з травматизмом;

- ефективних методів лікування септичних станів і гнійно-некротичних процесів

при цукровому діабеті;

- нових хірургічних методів лікування та знеболення;

- нових підходів у вивченні патогенезу та лікування гострих тромбозів і

тромбофлебітів,

- дисемінованого внутрішньосудинного згортання, критичної ішемії,

детоксикації.



Автор 6 монографій та посібників з хірургії, 5 методичних рекомендацій,

7 інформаційних листів, більше 428 наукових праць, 55 медико-

публіцистичних та науково-популярних статей.

Автор 9 книг на морально-етичні, історико-патріотичні, науково-популярні

теми та збірки поезій «Мені не байдуже…»

37-ми авторських свідоцтв на винаходи, 23 патентів, зареєстрованих як в

Україні, так і у США, Франції, Японії, Німеччині, Іспанії, Італії, Бельгії та 43

посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

Під його керівництвом 11 науковців захистили 3 докторські,7 кандидатських та

4 магістерські дисертації.



С. Ґеник як медик за фахом і гуманіст за

покликанням та суспільним призначенням

розповідає про шляхи формування здорового

способу життя, розвитку духовності,

зміцнення моральних засад суспільства,

формування всебічно розвиненої

особистості.

В. Качкан



Науковий здобуток  Ґеника Степана Миколайовича 





87.4(4Укр)

Геник, С. М.

Мистецтво бути здоровим [Текст] / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Нова 

Зоря, 2005. - 456 с. - ISBN 966-8265-61-0 

У новому ХХІ столітті основним стрижнем та

найдорожчим скарбом проголошується життя людей. Отож,

осмислюючи сходинки прийдешнього і нерозривний зв’язок

усіх епох, усіх часів, необхідно зосередити та

сконцентрувати всі сили для вирішення найскладніших

питань людського життя. Тільки біда наша в тому, що ми

чомусь і досі скоріше молимось чужим богам, віримо чужим

талантам більше, ніж своїм. Може, тому у нас назбиралось

стільки невирішених проблем.

Пропонована читачам книга містить якихось обов'язкових

готових рецептів або детальних інструкцій, як організувати

здоровий спосіб життя. Вона не казуїстична і націлена на

створення цілісного уявлення про здоров'я, а не на пошук

окремих рішень: їх завжди можна вичленити з рамок

загального. На це вказує і сама назва книжки. У той же час,

усі хто до кінця продумає або втілить у життя її основні

положення.



87.717

Геник, С. М.

Усе починається з родини [Текст] / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : 

"Сіверсія", 1998. - 726 с. - ISBN 966-7515-06-0 

Книга Заслуженого діяча науки і техніки України,

доктора медичних наук, професора Івано-Франківської

медичної академії Степана Геника порушує злободенні

питання сучасної родини, її ролі в державному будівництві,

взаємовідносин між дружиною і чоловіком, виховання дітей,

проблеми духовного і фізичного здоров'я сім’ї. Автор на

великому фактичному матеріалі розкриває такі причини

руйнування сімейних відносин, як успадкована жорстока й

лицемірна комуністична мораль, алкоголізм, наркоманія,

венеричні хвороби.

Розрахована на широке коло читачів.



87.4

Геник, С. М.

Скарби здоров'я навколо нас [Текст] / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Нова 

Зоря, 2002. - 680 с. - ISBN 966-7363-83-Х 

У нинішньому світі спокус заблукати дуже легко. Та

кожному з нас хочеться щастя. Де воно, те відібране,

добірне зерно істини, яке, засіяне навесні, дасть щедрий

урожай? Українцям уже давно пора подумати про стан

генофонду нації …

Хоч книга адресована передусім молоді, однак

небайдужі роздуми автора, професора, лікаря за фахом,

про сенс буття, ненав'язливі поради щодо організації

здорового способу життя, засобів профілактики і

лікування вже набутих захворювань стануть у пригоді

читачеві будь-якого віку. Хто зважає на досягнення

медичної науки, на досвід старших поколінь,

традиційних наших предків, той знайде потрібні поради і

відповіді у цій книзі.



87.4

Геник, С. М.

Людина. Сім'я. Україна [Текст] / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 

2000. - 600 с. - ISBN 966-7515-16-8 

Ця книга професора С. Геника продовжує

висвітлення питань, порушених у книзі ―Усе

починається з родини‖. Це, зокрема, вивчення й аналіз

аспектів, що на думку автора, впливають на розвиток

молодої людини, функціонування сім’ї та взаємини між

членами родини, вплив цих чинників на побудову міцної

держави. З погляду сьогодення розглядаються завдання

органів влади, громадських і релігійних організацій у

розвитку духовності, виховання патріотизму та поваги

до історичної спадщини українського народу.

Автор книги – відомий в Україні вчений, заслужений

діяч науки і техніки України, професор Івано-

Франківської медичної академії, громадський і

політичний діяч, член керівництва обласної організації

Демократичної партії України.



63.3(4Укр)

Геник, С. М.

150 видатних українок [Текст] / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

2003. - 236 с. - ISBN 966-668-030-0

У виданні енциклопедичного характеру, що його

упорядкував відомий вчений, доктор наук, професор,

завідувач кафедри Івано-Франківської державної

медичної академії Степан Геник, зацікавлений читач

знайде не тільки багатий бібліографічний матеріал з

життя 150 видатних українок, а й історично вивірені

оцінки найважливіших етапів їхніх життя і творчості.



63.3(4Укр)

Геник, С. М.

150 великих українців [Текст] / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

2001. - 300 с. - ISBN 966-7263-79-7 

У виданні енциклопедичного характеру,

упорядкованому відомим вченим, доктором наук,

професором, завідувачем кафедри Івано-Франківської

державної медичної академії Степаном Геником,

зацікавлений читач знайде не тільки багатий

біографічний матеріал з життя 150 великих українців, а

й історично вивірені оцінки найважливіших етапів

життя і творчості.



617(02)

Геник, С. М.

Клінічна хірургія [Текст] : підручник для лікарів-інтернів / С. М. Геник, Р. П. 

Герич. - К. : Книга плюс, 2006. - 384 с. - ISBN 966-7619-81-8 

Цей – посібник якнайкраще відповідає своєму

цільовому призначенню – підготовці молодих хірургів і

сімейних лікарів. Туту подані загальні відомості про

методики клінічного, лабораторного, інструментального й

апаратного дослідження хірургічних хворих;

висвітлюються загальні принципи невідкладної допомоги,

особливості догляду за хворими до операції та в

післяопераційного періоду, а також у разі виникнення

післяопераційних ускладнень. Описані особливості роботи

хірурга з ВІЛ-інфікованими й тими, що нездужають на

синдром набутого імунодефіциту. Подані відомості про

переливання крові та її компонентів, широко викладена

інформація, що стосується оцінок ступеня тяжкості шоку,

колапсу й гострої дихальної недостатності, розкривають

особливості їх лікування та профілактики. Значну вагу

автори приділяють водно-електролітному складові й

рідинним просторам організму, корекції водно-

електролітної та кислотно-лужної рівноваги.



617.413(02)

Геник, С. М.

Судинна патологія в таблицях, схемах і малюнках [Текст] : Навч. посібник для

студ. старших курсів і лікарів-інтернів вищ. мед. заклад. освіти III-IV р. акред. /

С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 1999. - 336 с. - ISBN 966-573-139-4

У книзі професора С.М. Геника стисло викладено

сучасні відомості про етіологію, патогенез, клініку,

діагностику і профілактику більшості судинних

захворювань у вигляді таблиць, схем, малюнків. Висвітлена

анатомія, фізіологія, семіотика судин, аневризми й

оклюзійні захворювання артерій, венозні недуги та їх

синдроми, травматичні ушкодження та способи реабілітації

хворих.

Навчальний посібник допоможе поліпшити підготовку

студентів-старшокурсників вищих медичних закладів,

лікарів-інтернів, хірургів загального профілю, лікарів

швидкої медичної допомоги, дільничних лікарів,

травматологів, нейрохірургів й ангіохірургів.



У книзі висвітлено питання етіології, патогенезу,

патологічної анатомії, клініки, лабораторно-

інструментальної діагностики, лікування,

профілактики і прогнозу різних хірургічних

захворювань тонкої кишки; детально описано різних

хірургічних захворювань тонкої кишки; детально

описано дивертикули, запальні захворювання,

ушкодження, первинні виразки, гостру кишкову

непрохідність, травматичні ушкодження, флегмони,

тромбози, інфаркти, перфорації, новотвори та ін.

616.34-089

Геник С.М.

Хірургічні захворювання тонкої кишки. / С.М. Геник. – К.: Здоров’я, 1980 р. - 200 с.



87.4

Геник, С.

Обдарована дитина [Текст] / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський. - Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 544с. - ISBN 978-966-398-017-6

Пропонована книга є результатом довголітньої

співпраці відомого українського науковця, доктора

медицини Степана Геника і вчителів Івано-Франківської

гімназії №1 Марії Грицишин та Ігоря Дейчаківського, які

присвятили проблемі обдарованості дитини багато років

професійної діяльності. Вчений-лікар та вчителі-практики

намагаються привернути увагу до тих питань виховання

дитини, які з певних причин не знаходили широкого

висвітлення в дослідженнях інших авторів. Важливість цієї

книги ще й у тому, що вона може стати в нагоді як

науковцеві та вчителю, які фахово займаються цією

проблемою, так і батькам, котрі з надією дивляться на

майбутнє своєї,безумовно,обдарованої дитини. Треба

тільки вміти цей Божий дар у ній розгледіти і всіляко

підтримати. Як це зробити – читач дізнається, прочитавши

книгу ―Обдарована дитина‖.



63.3(2Ук)7

Геник, С.

Тернистий шлях до волі [Текст] / Степан Геник. - Коломия : "Вік", 1996. -

304с.

Ця праця науковця з Івано-Франківська Степана Генека

– багатоплановий тракт про найважливіші проблеми, які

завжди були і залишаються актуальними для українського

народу : єдність, патріотизм, національну свідомість,

державницьке мислення, яничарство і зраду. На основі

осмислення багатьох історичних подій та окремих фактів

автор намагається допомогти сучасникам не повторити

помилок, яких допустилися наші співвітчизники у

далекому й недавньому минулому.

Книга стане у пригоді викладачам і вчителям, студентам

й учням, усім, хто цікавиться минулим і сучасним

України, кого хвилює її будучність.



617.1(02)

Ситуаційні задачі з хірургії (в клініці загальної хірургії) [Текст] : посібник / С.

М. Ґеник, М. В. Прокопишин, В. М. Криса та ін. ; під ред. С.М. Ґеника. - Івано-

Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 188 с. - ISBN 966-668-037-8

У книзі подані ситуаційні задачі з усіх розділів

загальної, хірургії, включаючи догляд за хворими,

асептику, антисептику, кровотечі, переливання крові, шок,

травми голови, грудної клітки, живота, кінцівок, опіки,

електротравми, травматичний токсикоз, хірургічну

інфекцію, змертвіння, детоксикацію, перед та

післяопераційний періоди. Висвітлені загальні питання

онкології, вади розвитку, основи трансплантології та

десмургії. Кожна задача базується на конкретному

випадку з практики. При травмах відродження ургентна

допомога у до госпітальний період та в стаціонарі.

Задача містить одну або дві дії. При вирішенні задачі

потрібно відповісти на задані питання (механізм дії,

діагноз, тактика лікування), на які дано 5 варіантів

відповідей, з котрих студент вибирає один правильний.

Для студентів вищих навчальних медичних закладів,

лікарів-інтернів, хірургів та сімейних лікарів.



617.1(023)

Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення

[Текст] : збірник тестів та ситуац. задач із виробничої практики для студ. ІІІ к. 

мед. ф-ту та студ. мед. коледжів. - Івано-Франківськ, 2012. - 236 с. 

Змістовний матеріал даного збірника

направлений на проведення оцінювання рівня

знань студенів ІІІ курсу медичного факультету, які

вивчають основні обов'язки та професійні дії

медичної сестри хірургічного відділення. Тести та

ситуаційні задачі представлені у доступній формі,

сформовані по змістовних розділах та наведені

еталони правильних відповідей. Збірник

розроблений відповідно до тематичного плану

практичних занять модуля 2 студентів ІІІ року

навчання.



617.56

Неотложные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии [Текст] 

/ М. Г. Шевчук, С. Н. Генык, В. П. Хохоля, С. Н. Панченко. - К. : Здоровья, 1988. -

232 с. : ил. - ISBN 5-311-00030-9 

В пособии изложены показания и

противопоказания к неотложным оперативным

вмешательствам в абдоминальной хирургии.

Приведены рекомендации по технике выполнения

оперативных вмешательств. Освещены возможные

осложнения, даны практические советы по их

предупреждению и рекомендации по оказанию

первой помощи при возникновении абдоминальной

патологии. Для хирургов.



84(4Укр)

Коваленик, Р.

Мені не байдуже... [Текст] / Р. Коваленик. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

1999. - 252 с. 

Що ж таке поезія поета-медика С.Геника?

Це – сповідь. Це душа поета. Це земля, де він

народився і ввібрав безліч вражень дитинства:

запах любистку і чебрецю, запашного

маминого хліба, сонця і дощу, ранньої роси і

вечірньої зорі.

Це любов до людей, до свого народу,

до рідної мови і України. Це світ мрій і щирого

кохання. Поет не обходить найсерйозніших

проблем сучасності і важливих істин життя.

Вірші Степана Геника глибоко проникають в

серце і викликають співпереживання.



Наукові статті

2009 рік

1. Геник С.М.

Видатний лікар і організатор охорони здоров'я населення Прикарпаття

А.А.Гарагаш'ян [Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. —

2009. — № 1. — С.115-116.

2. Геник С.М.

Найвидатніший хірург нашого часу Майкл Елліс Де Бекі [Текст] / С. М. Геник

// Галицький лікарський вісник. — 2009. — № 3. — С.127-128.

3. Геник С. М.

Пептид-нуклеїнова кислота,як регулятор генної активності [Текст]

/ С. М. Геник // Вісник проблем біології і медицини. — 2009. — № 3. — С.7-

10.

4. Геник, С. М.

Психологічні особливості Адольфа Гітлера [Текст] / С. М. Геник // Галицький

лікарський вісник. — 2009. — № 4. — С.147-150.



5. Геник, С. М.

Рецензія на книгу Ганса Сельє "От мечты к отрытию" [Текст] / С. М. Геник

// Галицький лікарський вісник. — 2009. — № 1. — С.103-104.

6. Геник, С. М.

Теорія для всіх ( до 200-річчя з дня народження Чарльза Дарвіна ) [Текст]

/ С. М. Геник // Архів клінічної медицини ( дар). — 2009. — № 2. — С.86-87.

7. Геник, С. М.

Антифосфоліпідний синдром як фактор ризику тромбозів [Текст]

/ С. М. Геник, С. І. Геник // Серце і судини. — 2009. — № 2. — С.101-105.

8. Геник, С. М.

Місце простагландинів Е та І в лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх

кінцівок [Текст] / С. М. Геник, М. Б. Федорків // Шпитальна хірургія. —

2009. — № 1. — С.72-73.



9. Геник, С. М.

Можливості та перспективи лікування хронічної критичної ішемії нижніх

кінцівок [Текст] / С. М. Геник, М. Б. Федорків // Галицький лікарський

вісник. — 2009. — № 1. — С.105-107.

10. Геник, С. М.

Автофагія-клінічні перспективи [Текст] / С. М. Геник, О. І. Дєльцова

// Галицький лікарський вісник. — 2009. — № 4. — С.127-131.

2010 рік

11. Геник С.М.

Запізнілі квіти.Пам"яі видатного українського вченого-хірурга професора

Кирила Михайловича Сапежка [Текст] / С. М. Геник // Хірургія України. —

2010. — № 4. — С.107-110.

12. Геник С.М.

Нанотехнологія-дітище сучасної фундаментальної науки [Текст] / С. М. Геник

// Галицький лікарський вісник. — 2010. — № 2 частина 1. — С.5-7.



13. Геник С.М.

Патофізіологічні механізми розвитку венозної недостатності нижніх кінцівок

[Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2010. — № 3. —

С.163-166.

14. Геник, С. М.

Повернення із забуття/До 165-річчя з дні народження видатного українського

вченого Івана Пулюя/ [Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський

вісник. — 2010. — № 1. — С.146-148.

15. Геник, С. М.

Пророк у своїй вітчизні (До 65-річчя з дня смерті геніального українського

вченого В.І.Вернадського ) [Текст] / С. М. Геник // Архів клінічної медицини (

дар). — 2010. — № 1. — С.104-107.

16. Геник, С. М.

Значення венозної ланки в мікроциркуляторному руслі [Текст] / С. М. Геник,

С. І. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2010. — № 3. — С.160-163.



2011 рік

17. Геник С.М.

Меценатка і фундаторка Києво-Могилянської академії [Текст] / С. М. Геник

// Архів клінічної медицини — 2011. — № 1. — С.103-104.

18. Геник С.М.

На відстані часу (До 90-річчя з дня народження академіка Г.О.Бабенка )

[Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2011. — т.18, № 3. —

С.133-135.

19. Геник, С. М.

Роль інфекції в розвитку атеросклерозу /огляд літератури/ [Текст]

/ С. М. Геник // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2011. — № 4. —

С.42-47.

20. Геник, С. М.

Роль лімфатичної системи в патогенезі вираженості венозної недостатності

[Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2011. — т.18, № 3. —

С.120-121.



21. Геник, С. М.

Роль статинів і бета-адреноблокаторів у лікуванні хворих із судинною патологією

[Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2011. — т.18, № 1. —

С.148-150.

22. Геник, С. М.

Характер зрушень факторів неспецифічної резистентності імунітету

екстремальних ситуаціях [Текст] / С. М. Геник, О. В. Малишок, Т. І. Татарин

// Архів клінічної медицини — 2011. — № 1. — С.16-20.

23. Динаміка вивільнення білого стрептоциду із біорозчинної полімерної лікарської

плівки [Текст] / М. В. Мельник, О. Я. Попадюк, С. М. Геник, Д. О. Мельник

// Галицький лікарський вісник. — 2011. — т.18, № 4. — С.140-142. — Матеріали

міжнародної конференції "Бабенківські читання" [27-28 жовтня 2011

року,м.Івано-Франківськ].

24. Динаміка вивільнення білого стрептоциду із полімерної лікарської плівки [Текст]

/ М. В. Мельник, О. Я. Попадюк, С. М. Геник, Д. О. Мельник // Прикарпатський

вісник НТШ ( в дар ). — 2011. — № 4. — С.63-67.



25. Досвід навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян на

кафедрі загальної хірургії в умовах кредитно-модульної системи освіти [Текст]

/ І. М. Гудз, С. М. Геник, Д. С. Михальчук [та ін.] // Медична освіта. — 2011. —

№ 3. — С.70-72.

2012 рік

26. Геник, С. М.

Роль інфекції в розвитку атеросклерозу [Текст] / С. М. Геник // Галицький

лікарський вісник. — 2012. — т.19, № 1. — С.149-150.

27. Яскраві постаті нашого краю.Остап Селянський [Текст] / А. М. Ерстенюк,

С. М. Геник, М. С. Бернюга // Архів клінічної медицини — 2012. — № 1. —

С.113.



2013 рік

28. Геник С.М. 

"Тілесна драма" Лесі Українки ( хвороби і смерть Лесі Українки ) [Текст]

/ С. М. Геник // Прикарпатський вісник НТШ — 2013. — № 4. — С.195-

217.

29. Геник С.М.

Благовіння перед життям.Штрихи до творчого портрету Альберта

Швейцера [Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2013. —

т.20, № 3. — С.161-162.

30. Геник, С. М.

Проблеми в реорганізації медичної допомоги в Україні [Текст]

/ С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2013. — т.20, № 4. —

С.98-99.

31. Геник, С. М.

Смертельна тріада ( метаболічний синдром ) [Текст] / С. М. Геник

// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2013. — № 4. — С.9-18.



2014 рік

32. Геник С.М.

До 120 річчя з дня народження видатного українського

вченого,хірурга,педагога і мислителя Б.Л.Смірнова [Текст] / С. М. Геник

// Архів клінічної медицини — 2014. — № 1. — С.116-117.

33. Геник С.М.

Кремній-природний ключ до здоров'я [Текст] / С. М. Геник // Галицький

лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 4. — С.116-118.

34. Геник, С. М.

Синдром вигорання у лікарів хірургічного профілю [Текст] / С. М. Геник

// Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.21, № 1. — С.94-95.

35. Геник, С. М.

Нанозолото і наносрібло:перспективи застосування в медицині [Текст]

/ С. М. Геник, О. П. Трофимчук // Галицький лікарський вісник. — 2014. —

т.121, № 2. — С.124-126.



2015 рік

36. Геник С.М.

Енергія заохочень учених [Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський

вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). — С.56-57.

37. Особливості нейронної мережі мозку [Текст] / С. М. Геник // Галицький

лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч.1). — С.54-56.

38. Геник, С. М.

Синдром емоційного вигорання [Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський

вісник. — 2015. — т.22, № 2. — С.163-165.

2016 рік

39. Геник С.М.

Аневризматична хвороба магістральних артерій [Текст] / С. М. Геник // Архів

клінічної медицини — 2016. — № 2. — С.5-8.



40. Геник С.М.

Вологозберігаючі та паропроникні властивості ранозаживляючих нановмісних

біорозчинних полімерів [Текст] / О. Я. Попадюк, С. М. Геник, М. В. Мельник,

А. В. Пижук // Буковинський медичний вісник. — 2016. — т.20, № 4. —

С.147-151.

41. Геник С.М.

Електрична стимуляція нервових шляхів для лікування запальних процесів

[Текст] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. —2016. — т.23, № 1. —

С.6-8.

42. Геник, С. М.

Реперфузійний синдром після реваскуляризації ішемії нижніх кінцівок [Текст]

/ С. М. Геник, А. В. Симчич // Серце і судини. — 2016. — № 3. — С.104-108.

43. Вологозберігаючі та паропроникні властивості ранозаживляючих нановмісних

біорозчинних полімерів [Текст] / О. Я. Попадюк, С. М. Геник, М. В. Мельник,

А. В. Пижук // Буковинський медичний вісник. — 2016. — т.20, № 4. —

С.147-151.



2017 рік

44. Геник, С. М.

Сучасний стан діагностики та лікування аневризм вісцеральних артерій [Текст]

/ С. М. Геник // Хірургія України. — 2017. — № 1. — С.118-122.

45. Геник, С. М.

Функція лімфатичного ендотелію при деяких захворюваннях [Текст] / С. М. Геник

// Серце і судини. — 2017. — № 1. — С.105-108.

46. Геник, С. М.

Хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи [Текст] / С. М. Геник // Серце і

судини. — 2017. — № 2. — С.121-125.



Професор щедро ділиться своїм досвідом та результатами наукових досліджень на

вузівських, міжвузівських та міжнародних конференціях.

Хто зважає на досягнення медичної науки, на досвід старших поколінь, традиції наших

предків, той знайде потрібні поради і відповіді у книгах С. Ґеника.



«Я присвятив свою роботу йому, бо він

вразив мене своїми методами

викладання…Він просто насолоджується

своєю професією, завжди дуже доступно

все пояснює та чудово вміє зацікавити

слухачів. У своїй роботі я описав його

життя та наукові праці, досягнення в

медицині».

Студент четвертого курсу Івано-Франківського національного медичного

університету Богдан Гуцол став переможцем XV міжнародного конкурсу «Історія

медицини і сучасність», який відбувся в Чехії. Конкурс присвячений опису видатних

людей своєї держави та свого краю. Робота Богдана Гуцола на тему «Історія

медицини. Видатні діячі краю та України. Геник Степан, людина видатна і

багатогранна» була присвячена нашому професору ІФНМУ, доктору медичних наук,

лікареві-хірургу, вченому-винахіднику, заслуженому діячу науки і техніки України .





Відрадно, що членство осередку

Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка

медичного університету представлене

визначними науковцями, серед яких варто

відзначити професора Геника Степана

Миколайовича, Заслуженого діяча науки і

техніки України.

Велику зацікавленість викликають

пізнавальні, змістовні і фахові доповіді

професора на засіданнях медико-біологічної

комісії Івано-Франківського осередку НТШ.



50 років праці в ІФНМУ

Хай невичерпна енергія, оптимізм і надалі будуть Вашими

постійними супутниками в житті, а доля подарує багато

світлих літ у мирі та добробуті. Бажаємо Вам святкового

настрою, міцного здоров'я, довгих років життя, великого

людського щастя та благополуччя.

Зичимо Вам невпинного руху вперед, успішного здійснення

всіх планів та задумів, щоб підґрунтям щасливого життя та

плідної професійної діяльності були: серце сповнене любові та

добра, натхненна думка й щирі почуття.



Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку – літо.

А вже по праву руку – осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку – юність,

А вже по праву руку – зрілість.

А час летить нестримно далі.

Й душа немов би молодіє…

По ліву руку всі печалі

По праву руку всі надії…

Життя не зміряти літами.

А щастя – то важка наука.

Хай буде радість завжди з Вами,

По ліву і по праву руку!!!



Пропонуємо для перегляду фільм ―Сільський лікар‖.

У 1966 році на кіностудії імені О. Довженка був знятий

документальний фільм про Степана Геника.

https://www.youtube.com/watch?v=wttlnaGjP7I

https://www.youtube.com/watch?v=wttlnaGjP7I

