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Олена Павлівна Бабуркіна

11 травня 2020 р. виповнилося 60 років заві
дуючій відділом науково-медичної інформації ДУ «Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» доктору
медичних наук Бабуркіній Олені Павлівні.
Її професійний шлях почався у 1985 р. у Клінцівській лікарні Брянської області, де після закінчення лікувального факультету Кубанського медичного інституту працювала лікарем-інтерном
за спеціальністю «хірургія». Із 1986 року Олена
Павлівна старший лаборант кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Кубанського медичного інституту (Краснодар).
У 1991 р. О. П. Бабуркіна переїхала до Харкова
і вступила до клінічної ординатури Харківського інституту удосконалення лікарів (нині ХМАПО
МОЗ України), де навчалась за спеціальністю
«травматологія та ортопедія» до 1993 р.
Своє подальше життя Олена Павлівна пов’язала
з Інститутом патології хребта та суглобів ім. проф.
М. І. Ситенка. Після закінчення клінічної ординатури, з вересня 1993 р., вона розпочала працювати на посаді наукового співробітника відділу
науково-медичної інформації й одночасно у відділі ортопедичної артрології. Основним напря-

мом своїх наукових досліджень Олена Павлівна
обрала патологію колінного суглоба, особливо її
цікавила проблема спадково схильних захворювань. Результати своєї наполегливої праці вона
оприлюднила в кандидатській дисертації «Синд
ром порушення навантаження феморо-пателярного зчленування диспластичного генезу», яку
захистила у червні 1996 р. Із січня 1996 р. вона
працювала в науково-організаційному відділі інституту, успішно поєднуючи науково-методичну,
організаційну роботу з науковими дослідженнями
та лікарською діяльністю. У 2000 р. їй було присвоєно звання старшого наукового співробітника.
У січні 2011 р. О. П. Бабуркіна перейшла працювати старшим науковим співробітником у відділ патології суглобів. Вона продовжувала вив
чати вплив спадково схильних захворювань на
опорно-рухову систему, поєднуючи наукові дос
лідження з хірургічною практикою. Довготривала праця дала можливість узагальнити клінічні
дані, розробити теоретичне підґрунтя для нових
технологій діагностики та лікування захворювань колінного суглоба. У грудні 2012 р. О. П. Бабуркіна захистила докторську дисертацію «Меніскогенний синдром, зумовлений спадковою схильністю
(генезис, лікувально-діагностична тактика)».
Із березня 2014 р. Олена Павлівна — провідний науковий співробітник відділу ортопедичної
артрології, а з січня 2018 р. — головний науковий
співробітник. У березні 2019 р. доктора медичних
наук О. П. Бабуркіну призначили завідуючою відділом наукової інформації. Із притаманною їй енергією Олена Павлівна активно впроваджує сучасні
технології інформаційної роботи, продовжуючи
наукові дослідження та лікарську практику.
Друзі, колеги і пацієнти поважають Олену
Павлівну за чуйність, доброзичливість, високий
професіоналізм, активну життєву позицію.
Свій ювілей Олена Павлівна зустрічає з новими ідеями, планами, творчими задумами.
Колектив інституту щиро і гаряче вітає Олену
Павлівну Бабуркіну з ювілеєм, бажає їй здоров’я,
особистого щастя і нових наукових досягнень!

Колектив ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Редакційна колегія журналу «Ортопедия, травматология и протезирование»

