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Ч

лен правління Асоціації стоматологів Львівщини.
Пастпрезидент Ротарі Клубу «ЛьвівЛеополіс». Лікар
стоматолог вищої кваліфікаційної категорії.
Народився 18 червня 1965 р. у Львові в сім’ї
інтелігентів: вчителя Григорія Андрійовича та економіста
Ярослави Миколаївни.
Ще в ранньому дитинстві Андрій робив перші спроби
«лікувати» зуби своєму дідусеві, сидячи у нього на колі
нах. Тож не дивно, що, закінчивши школу із золотою
медаллю, в 1983 р. він став студентом стоматологічного
факультету ЛДМІ.
У 1988 р. із відзнакою завершив навчання та був
направлений у клінічну ординатуру. В 1989–1990 рр.
проходив інтернатуру з хірургічної стоматології у Хмель
ницькій обласній клінічній лікарні, а потім розпочав
лікарську практику у сільській амбулаторії у передмісті
Львова.
У 1994 р. Андрій Григорович стажувався в Універ
ситеті м. Едмонтона (Канада) та вперше ознайомився з
імплантологією у клініці доктора Немчука у м. Ванкувері.
Тоді ж розпочав власну практику, відкривши у Львові
приватний стоматологічний кабінет.
Протягом 1996–1999 рр. Андрій Ґаук брав участь у
закордонних конференціях та стажуваннях у Швейцарії,
Італії, Німеччині.
В 1999 р. він заснував стоматологічний заклад «Клі
ніка доктора Ґаука». Того ж року власноруч встановив
перший субперіостальний імплантат та провів операцію
направленої регенерації кістки.
Упродовж 2000–2013 рр. А. Г. Ґаук стажувався у Поль
щі, Швеції, Швейцарії, Німеччині, Франції, Монако,
Італії, Великобританії, Литві, Ісландії.
Андрій Григорович отримує задо
волення від своєї професії. Він ділить
ся власним досвідом у сфері імплан
тології та пародонтології з колегами в
Україні та за кордоном: готує і читає
лекції, проводить майстеркласи, дру
кує статті у спеціалізованих видан
нях. Так у 2008 р. став лектором та ав
тором курсів з імплантології компанії
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«Uimpl», а в 2010 р. — компанії «Connect». З 2011 р. є
лекторомконсультантом компаній «Lieder» (Італія) та
«Straumann» (Швейцарія).
У 2014 р. клініка, очолювана А. Г. Ґауком, святку
ватиме своє 15річчя. Її фахівці надають усі види
стоматологічних послуг, які є стандартом світової стома
тології. Кредо та філософія цієї медичної установи:
«Турбота про кожного пацієнта!». Своїм найбільшим до
сягненням Андрій Григорович вважає колектив лікарів
однодумців, для яких медицина — не просто професія, а
стан душі.
А. Г. Ґаук — пастпрезидент РотаріКлубу «Львів
Леополіс». Упродовж 13 років він активно допомагає
громаді рідного міста і держави, зокрема опікується
співпрацею з незрячими людьми.
Сьогодні Андрій Григорович не пориває зв’язку з alma
mater. Постійно спілкується з професорами В. Ф. Макєє
вим, І. М. Готєм, Н. І. Смоляр, Я. В. Заблоцьким, а також зі
своїм колегою та добрим приятелем М. М. Угрином.
«Мої студентські будні, — розповідає А. Г. Ґаук, — це
мало не цілодобове навчання і відсутність зайвої вільної
хвилини. Але, зрештою, саме такий підхід і сформував
мене як фахівця». Андрій Григорович переконаний: ніщо
не дається просто так — будьчого можна досягти лише
наполегливою працею. Тож «Step by step!» — тільки так
можна крокувати в майбутнє!
Надійною опорою в житті і роботі він вважає свою
дружину Уляну. Їхній старший син Данило закінчив
магістратуру КиєвоМогилянської академії за фахом
«Економіка», живе та працює у Києві. Донечка Марта —
першокурсниця ЛНМУ імені Данила Галицького, май
бутній лікарстоматолог і другий медик у родині. Наймен
шому представникові сім’ї Ґауків — синочку Миколці —
поки лише три роки, тож про свою майбутню професію він
ще не задумується — і росте на радість батькам.
Родина Андрія Григоровича віддає
перевагу активному відпочинку. Серед
спільних захоплень — полювання,
риболовля, гірські лижі, велосипед,
віндсерфінг. Голова сім’ї переконаний,
що найважливіше — це прокидатися
вранці і знати, що ти потрібен цьому
світові.
Його життєве кредо: «Задеклару+
вав — виконав!».

