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Маргарита Іванівна Хохол

Колеги, учні, друзі доктора медичних наук
професора Маргарити Іванівни Хохол, цього,
ювілейного для неї року, укотре переконуємося
в тому, що її служіння науці й медицині не підвласне рокам.
23 січня 2021 року відсвяткувала свій 90-й рік
народження Маргарита Іванівна Хохол — відомий ортопед-травматолог, доктор медичних наук,
заслужений лікар України, почесна громадянка
міста Новомиргород, лікар від Бога, просто чудова і мудра жінка.
Маргарита Іванівна народилась в сім’ї нащадків Запорізьких козаків, завжди пишалась своїм
батьком Іваном Григоровичем і братом Аркадієм Івановичем, які були ветеранами Великої
Вітчизняної. Із ранніх років Маргарита знала, що
стане лікарем, наполегливо й успішно навчалась
у школі та Київському медичному інституті, була
гордістю курсу й інституту, за блискуче навчання отримала Ленінську стипендію та диплом із
відзнакою.
Шістдесят років свого життя віддала Маргарита Іванівна служінню людям і допомозі хворим та
інвалідизованим пацієнтам. Обравши ще в юності нежіночу лікарську спеціальність — травматологію, — повністю присвятила себе вирішенню
найскладніших проблем охорони здоров’я — на-

Человек, делающий других счастливыми,
не может быть несчастным.
Гельвеций
данню медичної допомоги та реабілітації інвалідів, у тому числі — Великої Вітчизняної війни.
Талановитий науковець і винахідник, М. І. Хохол
внесла неоціненний персональний внесок у розвиток і удосконалення вітчизняної системи реабілітації інвалідів із захворюваннями опорно-рухової
системи, розробила низку концептуально нових
підходів до покращення результатів відновного
лікування таких пацієнтів, зокрема, нові методики хірургічних втручань, які успішно впроваджені в практичну роботу Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни, Львівського
обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи, Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії.
Розуміючи важливість і необхідність постійного підтримуючого лікування для пацієнтів, які
втратили кінцівки, Маргарита Іванівна розробила рекомендації щодо диспансеризації цих хворих, створила реєстр інвалідів війни внаслідок
травм опорно-рухової системи. Відданість справі
спасіння життя і здоров’я людей спонукала до пошуку новітніх підходів до вирішення складних
медичних проблем, що вилились у власні наукові
дослідження й захист кандидатської та докторської дисертацій, значну кількість наукових пуб
лікацій і рекомендацій. Результати наукових досліджень М. І. Хохол оприлюднені й обговорені
на міжнародних конференціях і форумах, високо
оцінені вітчизняними фахівцями та колегами.
Професорка не шкодувала ні часу, ані сил
на підготовку статей і на виступи на наукових
конференціях. Вона вміло зацікавлює будь-яку
аудиторію. Завжди може делікатно скерувати
молодого науковця на відповідну стежку, допомогти побачити якийсь ще один цікавий шлях
дослідження.
Вагомі професійні досягнення М. І. Хохол
відзначено званням «Заслужений винахідник
УРСР» (1972), почесною грамотою Верховної
Ради України (1975) та званням «Заслужений лікар України» (2003). Завдяки своєму державному
підходу до вирішення складних медико-соціальних проблем, відповідальності й активній громадській позиції Маргарита Іванівна користується
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повагою та довірою суспільства (тричі обиралась
депутатом районної Ради м. Київ і Почесною громадянкою м. Новомиргород).
Істинна цінність Людини, вочевидь, полягає
не лише в її захопленнях і вміннях щось робити, а й в особистих якостях. Маргарита Іванівна
незмінно залишається люблячою і турботливою
матір’ю, лагідною бабусею, а для нас усіх — колегою, учителем, порадником — людяним, чуйним,
надзвичайно товариським.
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Сьогодні колеги Маргарити Іванівни Хохол
говорять про неї як про справжнього патріота
рідного інституту травматології та ортопедії, талановитого науковця і хірурга, доброзичливого
та мудрого наставника, завжди готового надати
підтримку і допомогу в складних професійних
і життєвих питаннях.
Тож вітаємо ще раз із славним і прекрасним
ювілеєм і бажаємо Вам доброго здоров’я, життєвої наснаги та нових творчих планів!
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