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ЮБИЛЕИ
УДК 616.7-051(477)(092)(045)

Владислав Володимирович Поворознюк

22 жовтня 2014 року виповнилось 60 років заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору
медичних наук, професору Владиславу Володимировичу Поворознюку, керівникові відділу клінічної
фізіології і патології опорно-рухового апарата ДУ
«Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова
НАМН України». Поворознюк В. В. — президент
Української асоціації остеопорозу та Української
асоціації менопаузи, андропаузи і захворювань
кістково-м’язової системи, член правління Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF), заступник голови Наукового медичного товариства геронтологів
і геріатрів України, віце-президент Української асоціації ревматологів, член президії Української асоціації ортопедів-травматологів, член громадської ради
Української федерації громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства,
Почесний член Асоціації імплантологів України,
член міжнародних асоціацій ACR, EMAS, EULAR,
ISCD, ISSAM, OARSI, SICOT, директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу,
головний редактор наукових видань «Біль. Суглоби.
Хребет», «Проблеми остеології», «Міжнародний
остеологічний журнал», заступник головного редактора інформаційного видання «Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України», член редколегій журналів «Проблеми старіння
і довголіття», «Gerontechnology», «Gerontologija»,
«Medix.Antiaging», «Український ревматологічний
журнал», член редакційної ради журналу «Ортопедия, травматология и протезирование».

Народився Владислав Володимирович 22 жовтня
1954 року в селі Сидори Великополовецького (нині
Білоцерківського) району Київської області.
Після закінчення із золотою медаллю Фурсянської середньої школи у 1971 році він вступає до Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця.
Під час навчання в інституті працює фельдшером
на станції швидкої допомоги.
У 1977 році, успішно закінчивши медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», Владислав Володимирович розпочинає трудову діяльність лікаря під керівництвом професора Подрушняка Є. П. у відділенні клінічної фізіології
та патології опорно-рухового апарата Інституту
геронтології АМН СРСР. У 1978–1980 роках Поворознюк В. В. як начальник полкового медичного
пункту проходить службу у лавах Радянської Армії,
що стало ще однією сходинкою на шляху до вдосконалення його професійної майстерності.
Після закінчення клінічної ординатури (1980–
1982 рр.) за спеціальністю «Травматологія та ортопедія» в Інституті геронтології АМН СРСР допитливий юнак вступає на навчання до аспірантури
за спеціальністю «Травматологія та ортопедія».
У 1986–1987 роках він — молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології
опорно-рухового апарату.
З 1980 р. він працює в Інституті геронтології
імені Д. Ф. Чеботарьова. Декілька років (1987–1992)
Поворознюк В. В. обіймає посаду головного лікаря.
У 1988 р. він захищає кандидатську дисертацію за
темою «Дегенеративно-дистрофічні зміни шийногрудного відділу хребта та їх вісцеральні прояви
(вертеброгенні кардіалгії) у людей різного віку»
за спеціальністю «травматологія та ортопедія».
З березня 1992 року вчений очолює відділ клінічної
фізіології та патології опорно-рухового апарату.
В січні 1999 року він захищає дисертацію «Остеопороз у населення України: фактори ризику, клініка,
діагностика і лікування» на здобуття наукового
ступеня доктора медичних наук і в 2000 р. отримує
звання професора.
Нині професор Поворознюк В. В. є організатором постійно діючих курсів підвищення кваліфікації лікарів «Актуальні проблеми геріатричної
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ортопедії» (1995), школи-семінару для практичних
лікарів «Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової
системи» (2006), курсів інформації та стажування
«Діагностика та лікування остеопорозу» та конференції молодих вчених ім. проф. Є. П. Подрушняка
(2007), міжнародної школи «Кістково-м’язова
система та вік» (2008), циклу науково-практичних
конференцій «Дні геронтології та геріатрії в регіонах України» (2010), міжнародної школи-семінару
«Остеопороз в травматології та ортопедії».
Колектив Української асоціації остеопорозу на
чолі з президентом Поворознюком В. В. довгий
час співпрацює з Литовським фондом остеопорозу
(1996), Російською асоціацією остеопорозу (2000),
Польською асоціацією остеопорозу, Польською
остеоартрологічною асоціацією (2009), Австрійським товариством «Bone and mineral research»
(AUSBMR) (2010), Сербською асоціацією остеопорозу (2011), Білоруським громадським об’єднанням
«Переможемо остеопороз разом» (2007).
Професор Поворознюк В. В. є автором та співавтором понад 800 наукових робіт, 20 монографій,
зокрема «Остеопороз на Украине», «Глюкокортикоїд-індукований остеопороз», «Остеопороз:
эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение», «Менопауза та остеопороз»,
«Менопауза и заболевания костно-мышечной
системы», «Памидроновая кислота в лечении заболеваний костной ткани», «Экспериментальный
остеопороз», а ще 46 методичних рекомендацій,
35 авторських свідоцтв та патентів. З 2007 року
під редакцією В. В. Поворознюка для практичних
лікарів виходить збірник наукових праць «Сучасні
принципи діагностики, профілактики та лікування
захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку». Поворознюк В. В. — співавтор розробок
біологічно активних речовин, що використовуються
для профілактики й лікування остеопорозу та його
ускладнень (Космол, Біокосмовіт, Остеїн тощо),
і автоматизованого робочого місця «Остеолог». Підтвердженням вагомого внеску у вивчення проблем

остеопорозу та міжнародного визнання професора Поворознюка В.В. є його співавторство в європейських виданнях «New
�����������������������������
Europe: Consensus on Osteoporosis» (2003), «The Eastern European & Central
Asian Regional Audit Epidemiology, costs & burden of
osteoporosis in 2010» (2011), «Practical guidelines for
supplementation of vitamin D and treatment of deficits
in Central Europe: Recommended vitamin D intakes in
general population and groups being at risk of vitamin D
deficiency» (2013).
Потужність В. В. Поворознюка як наукового
керівника засвідчує кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених під його вмілим
керівництвом: 10 докторів та 30 кандидатів медичних наук утілюють в життя ідеї невтомного дослідника остеопорозу в багатьох вітчизняних вишах та
дослідних установах і навіть за межами України.
Сьогодні професор Поворознюк В. В. є провідним вченим з питань остеопорозу та захворювань
кістково-м’язової системи в Україні та визнаним
науковцем за межами нашої країни. Сфера його
наукових інтересів охоплює передовсім питання
епідеміології, патогенезу, діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової
системи, її вікових змін та особливостей стану за
супутніх патологій різних органів і систем.
Наукову, освітню та подвижницьку діяльність
професора Поворознюка В. В. держава оцінила
нагородами та відзнаками: нагрудним знаком «За
досягнення» Міністерства у справах науки і техніки, медаллю академіка М. Д. Стражеска, а ще він —
Лауреат премії імені В. Я. Данилевського (2014).
У квітні 2014 р. професора Поворознюка В. В.
нагороджено особливою почесною відзнакою —
медаллю Міжнародної асоціації остеопорозу та Комітету національних товариств за активну участь
у діяльності комітету та поширення місії IOF (2014).
Сердечно вітаємо Владислава Володимировича
з ювілеєм! Дякуємо за надзвичайну працьовитість та
відданість науці. Бажаємо вченому гарного здоров’я,
невичерпної енергії, натхнення для втілення нових
творчих проектів та невпинного руху вперед.
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