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Андрій Георгійович Істомін

9 лютого 2020 р. року виповнилось 60 років із
дня народження завідувача кафедри фізичної реа
білітації та спортивної медицини Харківського
національного медичного університету, лауреата
Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора медичних наук професора Істоміна
Андрія Георгійовича.
Андрій Георгійович народився в 1960 році
в родині лікарів. Після закінчення Харківського
медичного інституту в 1983 році був направлений на роботу в Харківський науково-дослідний інститут ортопедії і травматології ім. проф.
М. І. Ситенка, де під впливом видатних українських ортопедів-травматологів академіка Коржа О. О. та професора Куліша М. І. зацікавився хірургією таза й кістковою онкологією. У 1993 році
Істомін А. Г. захистив кандидатську дисертацію
стосовно вдосконалення радикально-зберігальних хірургічних втручань для лікування пухлин
лобкової та сідничної кісток.
У тому самому році розпочався новий період життя ювіляра — його запросили на кафедру
ортопедії, травматології та військово-польової
хірургії Харківського медичного інституту. Клінічними базами кафедри на той час були два травматологічні відділення та відділення політравми
Харківської клінічної лікарні швидкої невідклад-

ної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова, що й визначило тематику науково-дослідної
роботи удосконалення діагностики та лікування
постраждалих із множинними та поєднаними
ушкодженнями. Під керівництвом професора
Бітчука Д. Д. Андрій Георгійович продовжив дослідження нестабільних ушкоджень таза за умов
політравми, розпочаті на кафедрі професорами
Трубніковим В. Ф., Істоміним Г. П. і к. мед. н. Ковальовим С. І. Поштовхом до розробки нових, біомеханічно обґрунтованих методів остеосинтезу
таза було стажування у Тюбінгенському університеті (Німеччина) у 1995 році й усвідомлення
перспективності математичного моделювання
рестабілізації пояса нижніх кінцівок. У 1997 році
А. Г. Істомін запропонував спосіб персоналізованого скінченно-елементного моделювання таза
з використанням ЯМР-томографії, який згодом
було впроваджено в процес планування реконструктивних операцій на поясі нижніх кінцівок.
У 2002 році він захистив докторську дисертацію «Відновлення стабільності таза при пошкодженнях та захворюваннях крижово-клубових
суглобів», у 2003 році його обрано професором
кафедри травматології та ортопедії Харківського державного медичного університету. Із 2008
Андрій Георгійович — завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Харківського національного медичного університету.
Педагогічну роботу А. Г. Істомін вдало поєднує
з клінічною, організаційною та науковою діяльністю, він атестований на вищу кваліфікаційну
категорію за спеціальністю «травматологія та ортопедія», ініціатор створення в університетській
клініці Харківського національного медичного
університету стаціонарного відділення відновного лікування хворих із наслідками ушкоджень
опорно-рухової системи.
Андрій Георгійович автор або співавтор близько 300 друкованих робіт, серед яких 29 винаходів,
6 монографій, 11 підручників і навчальних посібників. Він — лауреат Державної премії України
в галузі науки і техники (2010 р.).
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Андрій Георгійович є членом спеціалізованих
вчених рад за спеціальностями «травматологія та
ортопедія», а також «судова медицина», працює
в редколегіях низки фахових наукових журналів,
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неодноразово обирався до правління Української
асоціації ортопедів-травматологів.
Щиро вітаємо ювіляра та зичимо міцного козацького здоров’я, творчої наснаги та всіляких гараздів.

Колективи кафедр травматології та ортопедії
і фізичної реабілітації та спортивної медицини Харківського національного медичного університету
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