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Вітаємо з 65 річчям

Олександра Євгенійовича АБАТУРОВА!

Тридцять першого липня 2021 року виповнилося 65 років відомому вченому
педіатру, завідувачу кафедри педіатрії 1 та медичної генетики Дніпровського
державного медичного університету, доктору медичних наук, професору,
Заслуженому діячу науки і техніки України Олександру Євгенійовичу
Абатурову.

П

рофесор Абатуров О.Є. відомий
в Україні та за кордоном спеціа
ліст і науковець у галузі педіатрії, який
має різнопланові наукові дослідження
щодо стану здоров'я дітей різних віко
вих груп, зокрема підліткового віку.
Наукову, педагогічну і лікувальну робо
ту професор Абатуров О.Є. поєднує
з активною громадською діяльністю.
Він протягом тривалого часу забезпечує
на рівні держави вищий рівень атестації
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наукових кадрів, працюючи членом екс
пертної ради з клінічної медицини
МОН України.
Професор Абатуров О.Є. має індекс
Гірша за Google Scholar 19, є автором
862 наукових робіт, серед яких 38 моно
графій, співредактор і співавтор Націо
нального підручника з педіатрії
(з виданням українською, англійською,
російською мовами), співавтор підруч
ника «Неонатологія», 15 навчальних
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посібників, 7 навчальнометодичних
посібників. Наукові розробки професо
ра Абатурова О.Є. широко впроваджені
у практичну охорону здоров'я. Він є
автором 4 патентів на винахід, 2 патен
тів на корисну модель, 4 нововведень.
Під науковим консультуванням і
керівництвом професора Абатурова О.Є.
підготовлено 3 доктори та 7 кандидатів
медичних наук, 1 доктора філософії,
виконується 2 дисертації на здобуття
ступеня доктора медичних наук та
2 дисертації на здобуття ступеня докто
ра філософії.
Професор Абатуров О.Є. — член екс
пертної ради з клінічної медицини
ДАК МОН України, член персонально
го складу мультидисциплінарної робо
чої групи з розробки галузевих стандар
тів медичної допомоги за напрямком
«Педіатрія та неонатологія», член вче
ної ради Дніпровського державного

медичного університету, голова про
блемної комісії з педіатрії Дніпровсько
го державного медичного університету,
голова Асоціації дитячих гастроенте
рологів Дніпропетровської області,
заступник голови Асоціації педіатрів
Дніпропетровської області, головний
редактор журналу «Здоров'я дитини»,
член редакційної ради фахових журналів
«Сучасна педіатрія. Україна», «Міжна
родний журнал педіатрії, акушерства та
гінекології», «Pediatrics. Eastern Europe».
У 2018 р. Олександру Євгенійовичу
присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України». За різно
планову діяльність професор Абатуров
О.Є. нагороджений Почесною грамотою
МОЗ України (2016 р.), Подякою Міні
стра охорони здоров'я України (2007 р.,
2011 р.), Почесною відзнакою Го
лови Дніпропетровської обласної ради
(2016 р.) та іншими.

Колектив кафедри педіатрії 1 та медичної генетики щиро вітає Олексан
дра Євгенійовича з ювілеєм! Від усієї душі бажаємо Вам незгасаючих сил
і бадьорості душі, творчої наснаги і нових звершень!
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