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Ігор Михайлович Зазірний

11 лютого відзначив свій 60-річний ювілей
керівник центру ортопедії, травматології та
спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, доктор
медичних наук Зазірний Ігор Михайлович.
Ювіляр народився в с. Мліїв Городищенського району Черкаської області в сім’ї службовців. У 1977 році закінчив із золотою медаллю
Городищенську середню школу № 2 і вступив до
Київського медичного інституту на лікувальний
факультет. У 1983 році Ігор Михайлович закінчив інститут з відзнакою й отримав спеціальність
«лікувальна справа». Із 1983 до 1984 року тривало навчання в інтернатурі за фахом «ортопедія та
травматологія» на базі ортопедичного відділення
клінічної лікарні № 12 м. Київ. Із серпня 1984 року
до березня 2004 Зазірний І. М. працював ортопедом-травматологом ортопедичного відділення цієї
лікарні. На його формування як фахівця вплинула робота під керівництвом академіка Тернового
Костянтина Сергійовича та доктора медичних наук
Тернового Миколи Костянтиновича.
З 1994 року Ігор Михайлович — лікар вищої
атестаційної категорії за фахом. Ще працю
ючи в клінічній лікарні, Зазірний І. М. проявив
себе як творча людина, якій до снаги займатись
і науковою роботою. У 1991 році в Латвійській

медичній академії він захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук за темою «Лікування та профілактика
нейродистрофічного синдрому після перелому
променевої кістки в «класичному» місці». Ігор
Михайлович активно займався винахідницькою
та раціоналізаторською діяльностями, ним запропоновані та впроваджені 7 винаходів та понад
120 раціоналізаторських пропозицій. У 1995 році
його роботу було відзначено Указом Президента
України про присвоєння Зазірному І. М. Почесного звання «Заслужений раціоналізатор України».
У 1994–1996 рр. він стажувався з ендопротезування колінного, плечового та кульшового
суглобів у Карловому університеті (Прага, Чехія),
у 2000 — з артроскопічної хірургії суглобів і застосування МРТ в ортопедичній діагностиці у Віденському університеті та Віденській приватній
клініці (Австрія), у 2002 — із хірургії деформацій
стопи у Віденському університеті та з коригувальних остеотомій в ортопедичній клініці
Євангелістської лікарні Шпандау (Берлін, Німеччина), у 2007 — в ортопедичній і травматологічній
клініці Фрайбурзького університету зі загальної
ортопедії.
На сьогодні Ігор Михайлович із теплотою
й вдячністю згадує професорів Антоніна Сосну
з Праги, Рудольфа Шабуса з Відня та Норберта
Зюдкампа з Фрайбурга, яких він вважає своїми
вчителями.
Із середини 90-х років Ігор Михайлович почав
активно займатись хірургією колінного суглоба,
розвиваючи такі нові на той час для України методи лікування, як артроскопія і тотальне ендопротезування. Разом із тим він одним із перших
у нових умовах визначив місце коригувальних
остеотомій у системі лікування хворих.
У 2004 році в Інституті травматології та
ортопедії НАМН України Ігор Михайлович захистив дисертацію на тему «Хірургічне лікування остеоартрозу колінного суглоба» на здобуття
наукового ступеня доктор медичних наук.
Із березня 2004 року Зазірний І. М. очолює відділення ортопедії та травматології (з 2007 року —
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центр ортопедії, травматології та спортивної
медицини) Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами.
Під його керівництвом підрозділ перетворився на одного з лідерів серед відділень лікарні та
подібних відділень ортопедо-травматологічного профілю в Україні. Тут впроваджено сучасні
види остеосинтезу в разі переломів, тотальне первинне та ревізійне ендопротезування колінного
та кульшового суглобів, одновиросткове (унікондилярне) ендопротезування колінного суглоба,
ендопротезування плечового та дрібних суглобів
кисті, головки променевої кістки, артроскопічні
втручання на колінному, плечовому, ліктьовому,
надп’ятково-гомілковоу та кульшовому суглобах.
Ігор Михайлович одним із перших почав застосовувати для лікування ортопедичних хворих
введення збагаченої тромбоцитами плазми («фактори росту») та мезенхімальних стовбурових
клітин, 3D друкованих моделей для планування
ортопедичних операцій.
Зазірний І. М. є автором понад 250 наукових
праць, із них 5 монографій. Кілька робіт опубліковані
ним у журналах Європейської асоціації артроскопії,
хірургії колінного суглоба та спортивної травми
(ESSKA), The American Journal of Sports Medicine,
ортопедичних журналах Чехії («Acta Chir. Orthop.
Traumatol. Czech.») та Болгарії («Съвременни медицински проблеми»). Під його керівництвом
4 учні захистили кандидатські дисертації.
Ігор Михайлович добре володіє англійською,
польською та словацькою мовами. Він що-
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річно бере участь із доповідями в міжнародних ортопедичних конгресах, член Всесвітньої
асоціації артроскопії, хірургії колінного суг
лоба й ортопедичної спортивної медицини
(ISAKOS) з 2009 року, де працював шість років в артроскопічному й освітньому комітетах;
Європейської асоціації артроскопії, хірургії колінного суглоба та спортивної травми (ESSKA)
з 2008 року, де чотири роки працював в освітньому комітеті; Міжнародної організації ортопедії
та травматології (SICOT) з 2008 року; іноземний член Американської Академії Ортопедичної
Хірургії (AAOS) з 2010 року. У 2018 році Зазір
ний І. М. взяв участь у затвердженні Другого
міжнародного консенсусу з питань лікування перипротезної інфекції в м. Філадельфія.
Крім того, Ігор Михайлович працює секретарем Української асоціації артроскопії, хірургії
колінного суглоба та спортивної травми, є членом правління Асоціації ортопедів-травматологів України, редколегій чотирьох вітчизняних
журналів та членом редколегії журналу «Journal
of Оrthopaedics», який видається університетом
м. Павія (Італія).
Робота Зазірного І. М. високо оцінена державою — він нагороджений Грамотою та Почесною
Грамотою Верховної Ради України та орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня.
Щиро вітаємо ювіляра та зичимо творчої наснаги, здоровʼя і всіляких гараздів.
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