
ЮВІЛЕЇ

8 ISSN 2663�7553   Сучасна педіатрія. Україна 6(118)/2021

Читайте нас на сайті: http://med�expert.com.ua

Вітаємо з 70
річчям 
Володимира Юрійовича Мартинюка!

Мартинюк Володимир Юрійович —
Заслужений лікар України, лауреат Дер�
жавної премії України в галузі науки і тех�
ніки, директор ДЗ «Український медичний
центр реабілітації дітей з органічним ура�
женням нервової системи МОЗ України»,
завідувач кафедри дитячої неврології та
медико�соціальної реабілітації Національ�
ного університету охорони здоров'я Украї�
ни імені П.Л. Шупика (2003–2012 рр.,
2016–2021 рр.); головний позаштатний спе�
ціаліст із фаху «Дитяча неврологія» МОЗ
України (1992–2017 рр.) За цей період була
організаційно структурована дитяча невро�
логічна служба в Україні (у МОЗ з 1993 р.
дитяча неврологія — основна спеціаль�
ність). З 2020 р. — експерт  МОЗ України за
напрямом «Дитяча неврологія».

Дійсний член Європейської академії
дитячої інвалідності (EACD), дійсний член
Всесвітньої асоціації дитячих неврологів
(ICNA), почесний доктор медицини Людвіг�
Максиміліан�Університету (LMU), почес�
ний професор Алматинського інституту
удосконалення лікарів. Нагороди: орден
«За заслуги» ІІІ ступеня; відзнака МОЗ Укра�

їни — Хрест Пантелеймона Цілителя; почес�
ні грамоти Кабінету Міністрів України
і МОЗ України; орден і відзнака Українсь�
кої  Православної  Церкви, почесні нагороди
Національної академії наук України, гро�
мадських організацій, іменних вітчизняних
і закордонних видатних діячів.

Мартинюк Володимир Юрійович наро�
дився на Волині. У 1974 р. закінчив Терно�
пільський державний медичний інститут
«з відзнакою». У 1975–1978 рр. працював
головним дитячим неврологом Управління
охорони здоров'я Рівненської облдержад�
міністрації, започаткував створення дитя�
чої неврологічної служби області.

З 1978 р. по тепер працює в Національно�
му університеті охорони здоров'я України
імені П.Л. Шупика. Пройшов шлях від клі�
нічного ординатора, старшого лаборанта,
кандидата медичних наук, асистента,
доцента до завідувача новоствореної кафе�
дри «Дитяча неврологія та медико�соціаль�
на реабілітація» .

Автор понад 550 наукових друкованих
праць, у тому числі монографій, навчаль�
них посібників. Серед них «Класифікація



ЮВІЛЕЇ

9ISSN 2663�7553   Modern pediatrics. Ukraine  6(118)/2021

Читайте нас на сайті: http://med�expert.com.ua

уражень нервової системи у дітей і підліт�
ків», «Гіпоксичні ушкодження головного
мозку у новонароджених», «Судомні стани
у дітей», «Психічні відхилення у дітей
з органічним ураженням нервової систе�
ми», «Розвиток мовлення та його порушен�
ня у дітей», «Мінімальна мозкова дисфунк�
ція», «Нейропротектори, ноотропи, нейро�
метоболіти в інтенсивній терапії уражень
нервової системи», «Основи медико�со�
ціальної реабілітації дітей з органічним
ураженням нервової системи», «Основи
соціальної педіатрії». Наукові надбання
в напрямах: неонатальна неврологія, нейро�
реабілітація, епілепсія в дітей, нейроінфек�
ція, нейрореанімація, прогресуючі нервово�
м'язові захворювання. Заступник головно�
го редактора журналу «Соціальна педіатрія
та реабілітологія». Член редакційних коле�
гій шести провідних фахових журналів.

Володимир Юрійович — співголова
Міжнародного об'єднання дитячих фахів�
ців «Україна�Баварія», під егідою якого
проведено 13 українсько�баварських сим�
позіумів «Медико�соціальна реабілітація
дітей з обмеженням життєдіяльності».
За сприяння  В.Ю. Мартинюка в м. Києві
проведено Всесвітній конгрес дитячих
неврологів за участю фахівців із 44 країн
світу. Означені заходи обумовили можли�
вість впровадження в Україні нових техно�
логій діагностики, лікування і реабілітації
дітей з патологією нервової системи. Зав�
дяки особистій участі В.Ю. Мартинюка
в медичні і соціальні установи України,
м. Києва інвестовано  іноземні благодійні
кошти на реалізацію численних проєктів.

У 2011 р. розробив Концепцію соціаль�
ної педіатрії (комплексна медико�соціаль�
на реабілітація дітей з обмеженням життє�
діяльності). Основна мета концепції —
забезпечити формування життєвого про�
стору дітей в суспільстві з урахування
стану їхнього здоров'я. Це досягається зав�
дяки системному підходу, що передбачає
профілактичні заходи, медичне втручання,
створення адекватного інклюзивного сере�
довища та відповідну професійну траєкто�
рію розвитку дитини.

Мартинюк Володимир Юрійович
є одним із фундаторів створення в Україні
дитячої неврологічної реабілітаційної
служби. За роки незалежності України від�
крито понад 100 центрів (відділень) реабі�
літації за методичної підтримки ДЗ «Укра�
їнський медичний центр реабілітації дітей
з органічним ураженням нервової системи
МОЗ України», що забезпечило створення
в державі цілісної системи реабілітації
дітей з неврологічною патологією. Центр
є клінічною базою для підготовки лікарів
зі спеціальності «Дитяча неврологія»,
«Фізична та реабілітаційна медицина»,
«Фізична терапія, ерготерапія».

У 2019 р. за його ініціативи створено гро�
мадську організацію «Українська академія
дитячої інвалідності», головною метою
діяльності якої є сприяння створенню умов
надання комплексної медико�соціальної
допомоги дітям і підліткам з обмеженням
життєдіяльності та їхнім родинам. У 2021 р.
проведено Першу спільну конференцію
Української академії дитячої інвалідності та
Європейської академії дитячої інвалідності.

Високошановний Володимире Юрійовичу!

Вітаємо Вас з 70�річчям — віком мудрості, пошани і поваги! 
Зичимо Вам міцного здоров'я, активного довголіття, добробуту та злагоди. Нехай

життєлюбність і віра в краще завжди супроводжують Вас на життєвому шляху,
Господь береже Вас від бід і негараздів, а добро і щастя будуть з Вами постійно.


