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УДК 617.3(477.54)(092)Вирва(045)

Олег Євгенович Вирва

12 липня 2016 року виповнилося 50 років відомому українському ортопеду-травматологу, вченому в галузі кісткової онкології, доктору медичних наук, професору Вирві Олегу Євгеновичу.
Він народився в Казахстані в сім’ї лікарів.
У 1983 р. закінчив із золотою медаллю середню
школу в Краснограді Харківської області. Визначальною віхою у формуванні творчих орієнтирів
та розвитку особистих якостей О. Є. Вирви стали роки студентства (1983–1989) на лікувальному факультеті Харківського медичного інституту, який він закінчив з відзнакою. Свою трудову
діяльність О. Є. Вирва розпочав ще студентом,
працюючи протягом 6 років гіпсовим техніком
і медбратом в ургентному травматологічному
відділенні лікарні швидкої медичної допомоги
м. Харкова. Із 1989 р. творча біографія ювіляра
пов’язана з Інститутом ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка, де він пройшов шлях
від лікаря-ординатора до керівника відділу кісткової онкології та заступника директора з науково-лікувальної роботи.
У 1997 році молодий вчений успішно захистив
кандидатську дисертацію «Гнійно-некротичні
ускладнення ушкоджень надп’ятково-гомілкового
суглоба», у 2013 — докторську «Модульне індивідуальне ендопротезування в лікуванні хворих

на злоякісні пухлини кісток кінцівок», а у 2014
йому присуджено звання професора.
За роки роботи О. Є. Вирва виконав понад 9 000
операцій, частину з яких уперше в Україні. Він
має авторські права на оригінальні конструкції модульних пухлинних ендопротезів. Відділ
кісткової онкології, який він очолює, став провідним центром з цього напряму сучасної медицини. Тут тривають наукові розробки з насичення
керамічних імплантатів хіміопрепаратами, йде
удосконалення радикально-зберігальних хірургічних втручань, створення модульних систем пухлинних ендопротезів та штучних імплантатів
для заміщення дефектів кісток різної локалізації. У відділі розроблено та впроваджено в практику сучасний алгоритм діагностики кісткових
пухлин, що базується на основних класифікаціях
кісткової онкопатології, систему лікування вторинних пухлинних уражень скелета з паліативними втручаннями в разі метастатичних процесів
у кістках. За ініціативою О. Є. Вирви в Україні
на сучасному рівні відновлено напрямок біологічних реконструктивних втручань для заміщення кістково-суглобових дефектів різної етіології
з використанням структурних алотрансплантатів
у поєднанні з кістковою аутопластикою. Впроваджено систему двохетапного хірургічного лікування інфекційних ускладнень ендопротезування
суглобів з використанням металево-цементних
спейсерів, насичених антибіотиками. На підставі науково-теоретичних та практичних робіт
О. Є. Вирви та його учнів в Україні розроблена
та втілена в практику охорони здоров’я система
комплексного лікування пацієнтів зі злоякісними
пухлинами скелета з акцентом на органозберігальних хірургічних втручаннях, які отримали міжнародне визнання в Європі й США та відповідають
світовим стандартам лікування зазначеної патології опорно-рухової системи.
Лікувальну та організаційну діяльність вчений
успішно поєднує з педагогічною практикою. Він
професор на кафедрі ортопедії та травматології
Харківської медичної академії післядипломної
освіти МОЗ України. Під його керівництвом за-
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хищено 4 кандидатські дисертації, зараз виконується 1 докторська та 5 кандидатських робіт.
Професор Вирва О. Є. — висококваліфікований ортопед-травматолог, лікар-практик, науковець, який досягнув значних успіхів, впроваджуючи новітні технології хірургічного лікування
одного з найтяжчих захворювань — злоякісних
і доброякісних пухлин кістково-м’язової системи. Серед його наукових і практичних інтересів
хірургічне лікування захворювань і ушкоджень
суглобів кінцівок, первинне та ревізійне ендопротезування великих суглобів, індивідуальне
модульне ендопротезування великих суглобів та
довгих кісток за умов кісткових пухлин та пухлиноподібних захворювань, органозберігальні операції в разі злоякісних пухлин кісток, заміщення
кістково-суглобових дефектів різного ґенезу, хірургічні й консервативні методи лікування травм,
ушкоджень кісток скелета і їх наслідків, лікування
гнійних уражень кісток та суглобів, бойової травми і її наслідків.
О. Є. Вирва — заслужений лікар України, має
вищу атестаційну категорію за фахом «ортопедія та травматологія» і «організація управління
охороною здоров’я». Він неодноразово проходив стажування та курси тематичного удосконалення, резидентуру у відомих клініках Європи
і США.
Глибиною та різноплановістю відзначаються
його наукові дослідження. Він автор понад 250 наукових робіт, 36 авторських свідоцтв та патентів,
співавтор 4 монографій, а ще є розробником вітчизняної системи модульних ендопротезів кісток
і суглобів для заміщення післярезекційних пухлинних кістково-суглобових дефектів «СІМЕКС».
О. Є. Вирва — лауреат першої премії у номінації «Best Innovation Study» на щорічному Європейському конгресі EMSOS у Відні (2014) за роботу «Експериментальне моделювання ушкодження
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наросткової зони кісток, що утворюють колінний
суглоб у дітей».
Він є національним представником України
в Міжнародній всесвітній організації збереження
кінцівок (ISOLS), членом президії Європейського
товариства кістково-м’язових пухлин (EMSOS)
другого скликання, членом Американської академії ортопедичної хірургії (AAOS), Міжнародного
наукового товариства ортопедів-травматологів
(SICOT), Північно-американського товариства
пухлин кістково-м’язової системи (MSTS), Німецько-українсько-російського ортопедичного товариства, Української асоціації ортопедів-хірургів.
З початку в Україні антитерористичної операції О. Є. Вирва веде активну хірургічну та консультативну діяльність у військовому госпіталі
м. Харкова, за що у 2015 році його нагороджено
відзнакою «За мужність та милосердя».
О. Є. Вирва — член редакційної колегії журналу «Ортопедія, травматологія та протезування»
та редакційних рад видань «Актуальні проблеми
клінічної та профілактичної медицини», «Травма».
За наукові та практичні досягнення в галузі ортопедичної онкології та ендопротезування
О. Є. Вирва нагороджений орденом Преподобного
Агапіта Печерського 3 ступеня (2008 р.), почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, а також грамотами
обласної та міської адміністрацій м. Харкова.
Свій ювілей вчений зустрічає у розквіті творчих сил, постійному пошукові наукової істини.
Пліч-о-пліч з ним ідуть його колеги — ті, хто
сповідує такі поняття, як високий професіоналізм, добро, відкритість, прагнення завжди прийти
на допомогу. Бажаємо ювіляру міцного здоров’я,
нових наукових звершень, успіхів у професійній
і громадській діяльності та багато щасливих років у колі однодумців, друзів, рідних і знайомих.
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