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Володимир Федорович Хомрач

27 лютого 2020 року виповнилось 60 років від
дня народження лікаря-травматолога Хомрача Володимира Федоровича.
Ювіляр здобув вищу освіту у Полтавському
медичному стоматологічному інституті (факультет «Лікувальна справа») у 1983 році. У 1986 році
отримав спеціалізацію «ортопедія-травматологія».
Із 1986 року працював лікарем-травматологом
обласного травматологічного відділення 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтава.
У 1998 році Володимир Федорович призначений завідуючим обласного травматологічного відділення та обласним позаштатним травматологом
Департаменту охорони здоров’я Полтавської обл
держадміністрації. За його ініціативи впроваджені сучасні методи остеосинтезу тяжких переломів
таза апаратами зовнішньої фіксації, остеосинтез
переломів довгих кісток блокованими інтрамедулярними стрижнями та LSP-пластинами.
Хомрач Володимир Федорович працює в обласному ортопедичному відділенні Обласної клініч-

ної лікарні відновного лікування та діагностики
з 2008 року. За активну і плідну працю був не
одноразово відзначений грамотами адміністрації
лікарні та Полтавської обласної ради.
У 2007 році за активною участю В. Ф. Хомрача
у м. Полтава проведено Пленум ортопедів-травматологів України за участю провідних фахівців,
керівників профільних інститутів. У результаті
плідної співпраці Асоціації ортопедів-травматологів України, директорів провідних інститутів,
Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА
у 2008 році на базі Обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики № 2 відкрито обласне ортопедичне відділення, в якому В. Ф. Хомрач працював на посаді завідуючого до 2017 року.
У 2016 році нагороджений медаллю до 25-річчя
незалежності України, у 2018 — Дипломом у регіональному відборі «Орден Святого Пантелеймона»
в номінації «Найкращий лікар».
За останні 10 років у Полтавській області
відбулося оновлення кадрів ортопедів-травматологів. Зокрема, на сьогодні в 9 із 12 травматологічних відділень області завідують молоді
фахівці, які керуються сучасними методами діаг
ностики та лікування пацієнтів зі захворюваннями й ушкодженнями опорно-рухової системи.
Успішно працює обласне ортопедичне відділення, яке спеціалізується на ендопротезуванні великих суглобів (за 2019 рік виконано 500 операцій),
малоінвазивних артроскопічних методах лікування та діагностики колінного і плечового суглобів,
хірургічному лікуванні травм і дегенеративних захворювань хребта.
Своє 60-річчя Володимир Федорович зустрічає повний життєвих сил, користуючись повагою
співробітників, глибокою вдячністю пацієнтів.
Щиро вітаємо ювіляра і бажаємо йому професійного успіху, міцного козацького здоров’я, втілення задумок, нових здобутків!
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