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УДК 617.3(477.44)(092)Фіщенко(045)

Володимир Олександрович Фіщенко

Нещодавно виповнилося 60 років від народження знаному вченому в галузі ортопедії та травматології, досвідченому педагогу, завідувачу кафедри,
доктору медичних наук, професору Володимиру
Олександровичу Фіщенку.
Він народився 14 вересня 1956 року в м. Тульчині Вінницької області. У 1973 році Володимир
Олександрович закінчив Вінницьку загальноосвітню школу № 29 та вступив до Вінницького
державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова, який у 1979 р. закінчив з відзнакою. Упродовж наступних двох років навчався в інтернатурі, де формувалися практичні навички молодого
спеціаліста. У 1981 році він вступив до клінічної
ординатури при Київському інституті травматології та ортопедії. Після успішного її закінчення
у 1983 році Володимир Олександрович стає аспірантом і незабаром успішно захищає кандидатську дисертацію «Вроджена та набута косорукість у дітей та підлітків». Далі свою трудову
діяльність молодий вчений пов’язав з Вінницьким
державним медичним інститутом ім. М. І. Пирогова. Спочатку він працював там асистентом кафедри травматології та ортопедії, потім у 1990 р.

став очним докторантом у Київському інституті
травматології та ортопедії, де захистив докторську
дисертацію «Оперативне лікування наслідків параліча Ерба у дітей та підлітків» (1993).
У 1994 році Володимира Олександровича обрано завідувачем кафедри травматології та ортопедії Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова. І розпочинається його новий
етап роботи як лікаря і вченого. Тут з особливою
повнотою розкривається різнобічний талант хірурга і дослідника, стає надзвичайно плідною
наукова, організаторська, практична, педагогічна
і громадська діяльність. У 2000 році він отримує
вчене звання професора.
Під його науковим керівництвом 14 лікарів стали кандидатами медичних наук, близько 30 спеціалістів закінчили навчання в клінічній ординатурі.
Володимир Олександрович — голова асоціації
травматологів та ортопедів Вінницької області.
Результати його наукових досліджень висвітлено
у понад 200 наукових працях — статтях, монографіях, підручниках, методичних розробках, патентах тощо.
Актуальними проблемами, якими займається
сьогодні під його керівництвом кафедра травматології та ортопедії, є ендопротезування великих
суглобів, політравма, лікування хворих із наслідками перенесених давніх та гострих травм опор
но-рухової системи.
Щороку В. О. Фіщенко виконує понад 200 хірургічних втручань.
Попереду нові наукові здобутки, узагальнення
та осмислення творчих горизонтів, які цей талановитий вчений постійно розширює. Зичимо шановному ювілярові, провіднику потужної вінницької наукової школи, міцного здоров’я, реалізацій
ідей і планів на благо вітчизняної науки. Щастя
Вам, Володимире Олександровичу, творчих звершень у кропіткій повсякденній праці вченого
і лікаря!
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