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листопада виповнилося 60 років першому проректорові Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика, завідувачеві кафедри акушерства,
гінекології та перинатології, Заслуженому лікареві України
(2003), членові-кореспонденту НАМН України, докторові
медичних наук, професорові Юрію Петровичу Вдовиченку.
У 1983 р. Ю. П. Вдовиченко закінчив Кримський медичний інститут. З 1993 р. завідував кафедрою акушерства і
гінекології та перинатології у Київській медичній академії
післядипломної освіти, а з 2001 р. є першим проректором
НМАПО імені П. Л. Шупика.
Провідний учений у галузі акушерства, гінекології та перинатології, відомий як фундатор перинатальної медицини
в Україні. Вивчає питання післяродової інфекції, фетоплацентарної недостатності, екстрагенітальної патології. Під
його керівництвом проводяться дослідження з прогнозування, профілактики, лікування і реабілітації порушень
репродуктивної функції жінок, а також профілактики гнійно-септичних ускладнень в акушерстві та гінекології.
Основні напрями діяльності:
· п
 рогнозування та профілактика перинатальних втрат;
· а кушерські та перинатальні ускладнення у жінок,
які народжують вперше після 30 років;
· п
 рофілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із метаболічним синдромом;
· прогнозування і профілактика гіпогалактії;
· п
 еритоніт після кесаревого розтину: прогнозування,
профілактика і реабілітація пацієнток;
· п
 атологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою;
· акушерські та перинатальні аспекти різних форм
TORCH-інфекції;
· п
 рогнозування і профілактика патології перинатального періоду у жінок з різними формами та методами
лікування неплідності.
Автор 300 друкованих праць, зокрема15 монографій, підручників, посібників, 18 патентів. Підготував 25 докторів і
98 кандидатів медичних наук.
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Основні наукові праці: «Влияние кроветворной и имунной систем на течение послеоперационного периода у
больных с миомой матки» (1988); «Вопросы патогенеза,
профилактики и лечения анемии после операции кесаревого сечения» (1990), «Профілактика гнійно-запальних
захворювань після повторного кесарева розтину» (1996),
«Програмований кесарів розтин у жінок із неплідністю в
анамнезі» (1999), «Диференційований підхід до профілактики та лікування порушень у системі мати – плацента –
плід» (2001), «Особливості репродуктивного здоров’я жінок, що мешкають на території, забрудненій радіонуклідами» (2001), «Профилактика осложнений при лечении
доброкачественных заболеваний шейки матки» (2002),
«Прогнозування та корекція ФПН у вагітних зі звичним
невиношуванням в анамнезі» (2002), «Вагітність та пологи після екстракорпорального запліднення (огляд літератури)» (2002). «Клінічні аспекти сучасної перинатології»
(2005), «Фармацевтична опіка при використанні засобів
контрацепції» (2010), «Гінекологія дитячого та підліткового віку» (2010), «Вагітність та пологи у жінок з рубцем
на матці після кесарева розтину» (2011), «Багатоплідна
вагітність» (2011), «Ультразвуковая диагностика в репродуктивной гинекологии» (2013), «Актуальні питання
акушерства у практиці сімейного лікаря» (2016), «Ранні
репродуктивні втрати» (2016); «Пухлиноподібні ураження
яєчників» (2017).
Ю. П. Вдовиченко – президент Української асоціації перинатальної медицини, член президії Асоціації акушерівгінекологів України, член Європейської та Світової асоціацій акушерства і гінекології та перинатальної медицини,
головний редактор науково-практичних журналів «Репродуктивне здоров’я жінки» та «Здоров’я жінки».
Має державні нагороди – ордени «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів, є лауреатом Державної премії України в галузі науки
і техніки (2011).
Президія НАМН України щиро вітає шановного Юрія
Петровича з ювілеєм, бажає йому здоров’я, натхнення та
успіхів у всіх починаннях.
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