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Академік Г.В. Гайко зробив значний внесок у роз-
роблення проблем реабілітації хворих із наслідками 
поліомієліту, ортопедичних аспектів гематогенного 
остеомієліту, артропластики, трансплантації кістко-
вої та хрящової тканин, реконструктивно-відновних 
операцій у хворих із дегенеративно-дистрофічни-
ми ураженнями суглобів, стабільно-функціональ-
ного остеосинтезу, остеопорозу.

Основні напрями наукової діяльності Георгія 
Васильовича: травма та її наслідки, травматизм, 
методи стабільно- функціонального остеосинтезу 
при переломах і реконструктивно-відновних опе-
раціях; вивчення особ ливостей росту і формуван-
ня кісток та суглобів при гематогенному остеомі-
єліті у дітей та підлітків; розроблення реконструк-
тивно-відновних операцій; трансплантація кісткової 
та хрящової тканин в експерименті та клініці; роз-
роблення методів лікування, прогнозування та про-
філактики дегенеративно-дистрофічних процесів 
при вроджених та набутих захворюваннях; ендо-
протезування суглобів; остео пороз у віковому ас-

пекті та його вплив на перебіг захворювань кісток 
і суглобів; організація травматолого-ортопедич-
ної допомоги і служби в Україні; підготовка кадрів.

Георгій Васильович — автор 415 наукових праць, 
у тому числі: 7 монографій, 1 посібника, 6 довідни-
ків, 12 авторських свідоцтв і патентів, 18 методич-
них рекомендацій. Підготував 7 докторів та 12 кан-
дидатів наук.

Г.В. Гайко — почесний президент Української 
асоціації травматологів-ортопедів, член Вченої ме-
дичної ради Міністерства охорони здоров’я України, 
голова проблемної комісії «Травматологія та орто-
педія» при Вченій медичній раді Міністерства охо-
рони здоров’я та НАМН України, член атестаційної 
комісії при Президії НАМН України, член секції комі-
тету з Державних премій України, редактор журна-
лу «Вісник ортопедії, травматології та протезуван-
ня», член редколегій ряду провідних наукових жур-
налів, в тому числі «Українського ревматологічного 
журналу» і трьох зарубіжних видань.

Георгій Васильович  нагороджений орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеня, медалями «В пам’ять 
1500-річчя Києва» та «Ветеран труда», Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною гра-
мотою Верховної Ради України.

Основні наукові праці: «Ортопедические ослож-«Ортопедические ослож-
нения и последствия гематогенного метаэпифизар-
ного остеомиелита у детей и подростков» (1984); 
«Актуальні питання кістково-гнійної хірургії» (1995); 
«Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетін-
ня» (2001); «Відновна хірургія деструктивних форм 
кістково-суглобового туберкульозу і остеомієліту 
та їх наслідків» (2002), «Витамин D и костная сис-
тема», «Диагностика и лечение анкилозирующего 
спондилита» (2010).

Колектив редакції  
«Український ревматологічний журнал»  

щиро вітає Георгія Васильовича  
з ювілеєм, бажає міцного здоров’я,  

життєвої енергії, довголіття і творчих успіхів!

ГАЙКО ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ.  
ВІТАЄМО ІЗ 80-РІЧЧЯМ!
21 грудня святкує 80-річчя Гайко Георгій Васильович, академік Національної академії медич-
них наук України, обраний за спеціальністю «Травматологія та ортопедія», член Американської 
академії ортопедів-хірургів (1998), доктор медичних наук (1985), професор (1992), заслуже-
ний діяч науки і техніки України (1995), лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки (1996), лауреат премії з клінічної медицини АМН України (2003), директор ДУ «Інcтитут 
травматології та ортопедії НАМН України» (з 1989), завідувач кафедри травматології та орто-
педії Київського медичного університету УНАМ (з 1995), керівник клініки ДУ «Інститут травма-
тології та ортопедії НАМН України».
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