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Лев Миколайович Анкін

12 січня виповнилося 85 років видатній особистості, відомому вченому в галузі травматології та ортопедії Льву Миколайовичу Анкіну.
Ювіляр народився 12 січня 1936 року в м. Камишин Сталінградської (нині Волгоградської)
області Російської Федерації. Закінчив Казанський медичний інститут у 1959 році. Йому
успішно вдалося поєднувати військову і лікарняну справи.
Лев Миколайович після переїзду до Києва
зайняв посаду завідувача травматологічного відділення військового госпіталю (1978), у 1980 р.
написав методичний лист «О металлах и имплантатах для стабильного остеосинтеза» для травматологів воєнно-медичних закладів. Більше 30 раціоналізаторських пропозицій вніс саме Анкін Л. М.
Працюючи на посаді головного травматолога
Київського військового округу він приділяв багато часу й уваги підготовці кадрів, науковим
конференціям, консультаціям. У 1986 начальник
травматологічної служби полковник медичної
служби Анкін Л. М. звільнився і перейшов до цивільної охорони здоровʼя.
Лев Миколайович успішно працював на посаді
керівника клініки травматології Київського НДІ
травматології та ортопедії на базі лікарні швидкої
медичної допомоги, директором клініки травма-

тології науково-виробничого об’єднання швидкої
допомоги та медицини катастроф, головним травматологом Києва, професором кафедри військової хірургії Української військово-медичної
академії. Досяг значних успіхів у наукових розробках запропонованого ним методу лікування
переломів.
Як позаштатний головний травматолог Киє
ва, у 1993 р. Л. М. Анкін запропонував реформу травматологічної служби міста, яка полягала
у створенні чотирьох цілодобово працюючих
травматологічних центрів.
Лев Миколайович — учасник усіх європейських зʼїздів травматологів останніх десятиліть.
Він сприяє впровадженню в практику вітчизняної травматології методів малоінвазивного (біологічного) остеосинтезу, хірургії таза та кульшової западини, удосконалення надання медичної
допомоги хворим із політравмою. Його книги
«Остеосинтез металевими пластинами», «Принципи стабільно-функціонального остеосинтезу»,
«Практика остеосинтезу й ендопротезування»,
«Політравма», «Травматологія — європейські стандарти», «Пошкодження таза і переломи кульшової западини» мали величезний попит у фахівців
різних країн.
Анкін Л. М. брав активну участь у розробленні вітчизняних ендопротезів та інструментарію
для операцій під час їхнього встановлення. Перше хірургічне втручання з виконанням ендопротезування кульшового суглоба в госпіталі було
виконано ним разом із В. В. Новіковим. Лев Миколайович започаткував у м. Київ протезування
хворих похилого віку з переломами шийки стегнової кістки за невідкладними показаннями.
Професором упроваджено в практику методику малоінвазивного біологічного остеосинтезу. Він запропонував для виконання цієї операції
пластини з мінімальним (неповним) контактом,
запровадив їхнє виробництво. Усе це дозволило зменшити кількість ускладнень і скоротити
терміни зрощення переломів. За методикою цих
операцій Л. М. Анкін підготував для лікарів
методичні рекомендації (бюлетені): «Пластини з мінімальним контактом для стабільно-
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функціонального остеосинтезу» (1992), «Остеосинтез і ендопротезування в разі переломів шийки стегнової кістки» (1993). Після звільнення з армії
Л. М. Анкін не порвав із військово-медичною
службою. Він продовжує передавати свій досвід
слухачам Української військово-медичної академії, науковий керівник трьох кандидатських ди
сертацій і багатьох магістерських робіт. У 2000 р.
Лев Миколайович отримав вчене звання професора. У 2007 р. за активну участь у дослідженні проб
леми політравми, актуальної для екстремальної
медицини, та плідну співпрацю з Всеросійським
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центром медицини катастроф «Захист» Л. М. Анкін
був нагороджений орденом М. І. Пирогова.
Ми, колеги, учні, друзі Льва Миколайовича
Анкіна, пишаємося тим, що багато років навчає
мося і працюємо разом із доброзичливою, порядною і простою в спілкуванні людиною, праце
здатним і працелюбним ученим, наукові ідеї
якого знаходять продовження в дослідженнях
його учнів і послідовників.
Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо міцного
здоровʼя, творчої наснаги, невичерпної енергії для
нових наукових пошуків і перемог!
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