
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВИЧУ ПОСТРЕЛКОВІ ВИПОВНИЛОСЯ 70 РОКІВ 

24 грудня 2019 року доктору медичних наук, відо-
мому лікарю-наркологу, вченому-винахіднику в галузі 
сорбційних ліків Валентину Михайловичу Пострелкові 
виповнилося 70 років. Народився він у Києві, в родині 
службовців і свій шлях у медицині обрав не випадко-
во: бабуся й  мати були лікарями, та  незабаром його 
родина відмітить 100-ліття відданого служіння людям 
на медичній ниві!

1967 року В. М. Пострелко вступив до Київського ме-
дичного училища № 2, і з березня 1970 почав працювати 
в Київській пси хіат рич ній лікарні. У травні цього ж року 
був призваний до армії, де служив на посаді санітарного 
інструктора начальником аптеки батальйо ну військ 
протиповітряної оборони.

1972 року Валентин Михайлович продовжив навчан-
ня у Куйбишевському медичному інституті. Саме там, 
у Росії, студентом міг спостерігати проблеми, які при-
вернули його увагу до наркології. 1979 року молодий 
лікар повернувся в  Україну, створив сім’ю і  спочатку 
знайшов роботу лікаря у медичному пункті Київського 
вокзалу. Однак вже з липня 1980 року В. М. Пострелко 
повернувся до  пси хіат рії: працював ординатором 
Київської обласної пси хіат рич ної лікарні № 1 у відділен-
ні № 5, де завідувачем на ту пору був Г. М. Зільберблат. 
Свою роботу в  стаціонарі поєднував з  чергуваннями 
на швидкій пси хіат рич ній допомозі.

1981 року пройшов спеціалізацію з фаху «Пси хіат рія» 
у Харківській медичній академії післядипломної освіти 
на кафедрі, яку очолювала професор Н. І. Стрельцова. 
Цього ж  року почав трудитися над розробленням 
та впровадженням в практику наркології ентеросорб-
ційних матеріалів. 1982 року відбувся перший публічний 
науковий виступ молодого лікаря на Всесоюзній кон-
ференції з питань сорбційних матеріалів у м. Харкові. 
Саме там він познайомився з професором І. К. Сосіним, 
який запропонував наукове керівництво, і  1990  року 
В. М. Пострелко успішно захистив кандидатську дисер-
тацію за темою: «Лікування алкогольного абстинентного 
синдрому методом ентеросорбції».

З 1986 Валентин Михайлович як лікар-нарколог брав 
активну участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, з 2 травня не-
одноразово виїздив на станцію для допомоги хворим, 
які потерпали не тільки від радіації, але й від надмірних 
доз алкоголю. З 1990-го активно працював над доктор-
ською дисертацією, яку успішно захистив 2010  року 
за темою: «Синдром залежності від алкоголю учасників 
ліквідації на ЧАЕС: клініка, діагностика, терапія», а його 
науковими консультантами були відомі професори 
К. М. Логановський і В. О. Бузунов.

Як  науковець В.  М.  Пострелко має 30-літній стаж 
роботи в  системі НАН України: спочатку це  Інститут 

сорбції та  проблем ендоекології, а  з  2011  — Інститут 
хімії поверхні імені О. О. Чуйка, де активно і далі працює 
над розробленням та впровадженням нових сорбцій-
них матеріалів. Він  є  автором понад 100 публікацій, 
з них: статті, навчальні посібники, монографія, 10 ви-
находів і авторських свідоцтв.

Лікар В.  М.  Пострелко в  м.  Києві завідує денним 
стаціонаром лікувально-оздоровчого підприємства 
«Тверезість і здоров’я» та проводить лікування алко-
гольної залежності за  розробленою й  запатентова-
ною автором індивідуальною програмою лікування 
залежних. В  останні роки його волонтерська діяль-
ність спрямована на  допомогу хворим ветеранам 
ООС, які перебувають на  лікуванні у  пси хіат рич них 
відділеннях.

З 2015 року Валентин Михайлович працює профе-
сором кафедри неврології, пси хіат рії та  фізичної ре-
абілітації Київського медичного університету, передає 
свій досвід майбутнім лікарям. Його лекції, семінарські, 
практичні заняття, гурткова робота мають успіх у вдяч-
них студентів.

Сердечно вітаємо Валентина Михайловича з  Юві-
ле єм і бажаємо йому доброго здоров’я, творчого дов-
голіття, подальшої плідної роботи у тих різних сферах, 
які він поєднує в своєму житті!
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