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Віталій Миколайович Левенець

90 років від дня народження ортопеда-травматолога, доктора медичних наук професора Левенця Віталія Миколайовича.
В. М. Левенець народився 27 травня 1930 року
в Дніпропетровську. Після успішного закінчення 2-го Московського медичного інституту
ім. М. І. Пирогова (1954 р.) працював дитячим
хірургом-травматологом в Актюбінську (Казахстан) і водночас у лікарсько-фізкультурному диспансері. У 1956 році був зарахований до клінічної
ординатури Київського інституту травматології
та ортопедії, де через 7 років зайняв посаду керівника клініки складного протезування та відновлювальної хірургії. У 1963 році захистив кандидатську дисертацію «Трансплантація суглобової
поверхні головки стегнової кістки».
З 1964 року працював у Київському інституті
удосконалення лікарів (нині Національна академія післядипломної освіти ім. Шупика), де пройшов шлях від доцента до завідувача кафедри
травматології та ортопедії. У 1971 році захистив
докторську дисертацію, у 1975 р. йому присвоєно
звання професора, а в 1989 р. — почесне звання
заслуженого діяча науки і техніки Української
РСР. У 1996 р. Віталія Миколайовича нагородже-

но Державною премією України в галузі науки
і техніки, а у 2000 р. — відзнакою Президента
України — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Професор Левенець В. М. уперше в Україні розробив і впровадив у практику метод артроскопії.
У 1991 році разом з доцентом Пляцком В. В. Віталій Миколайович опублікував першу в СРСР
монографію «Артроскопія», а в 1995 році створив Асоціацію артроскопістів, яку очолював до
2007 р. Професор Левенець В. М. уперше впровадив в Україні метод ударно-хвильової терапії
травм серед спортсменів і осіб, які не займаються
спортом. Запропонував низку методів хірургічного лікування нестабільності суглобів.
Із 2001 р. Віталій Миколайович, відомий висококваліфікований ортопед-травматолог, працював у Національному університеті фізичного
виховання і спорту в Україні, де створив сучасну клініку спортивної травматології, за що був
відзначений почесним знаком «За заслуги» цієї
установи, а у 2004 році — Почесною грамотою
Кабінета Міністрів України за сумлінну працю
в підготовці збірних Олімпійських команд України.
За роки роботи клініка стала Центром спортивної травматології, де багато спортсменів одержали висококваліфіковану допомогу, що дало
змогу повернутися у великий спорт і завоювати
медалі на Олімпійських іграх, Європейських і світових змаганнях. Віталій Миколайович виховав
учнів, один з яких, Риган М. М., зараз очолює
Центр. Віталій Миколайович написав підручники
для студентів і спортивних лікарів — «Спортивна травматологія» (визнана Олімпійським комітетом кращою книгою 2009 року) і понад 50 робіт,
з яких 17 закордоном.
Професор Левенець В. М. — автор понад
500 наукових праць, у тому числі 7 підручників,
23 авторських свідоцтв і одного патенту України щодо нових методів діагностики та лікування.
Під його керівництвом захищено 4 докторських
і 21 кандидатська дисертації.
Бажаємо ювіляру здійснення задумів, міцного
здоров’я, родинного тепла!
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