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16 квітня 2015 р. виповнилося 50 років від дня народжен-
ня завідувача відділення торакальної хірургії ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН 
України, доктора медичних наук, професора Ігоря 
Анатолійовича Калабухи.

І. А. Калабуха народився в селі Нова Збур`ївка Голо при-
станського району Херсонської області в сім`ї лікарів-фтизіатрів. 
В 1988 р. він закінчив з відзнакою Київський медичний інститут і 
поступив до клінічної ординатури Київського НДІ фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. З цим інститутом пов’язана 
вся його напружена й невтомна 27-річна наукова та практична 
діяльність. Тут він пройшов усі ступені наукового та професійно-
го зростання. В 1994 р. він захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Корекція порушень гемостазу i профілактика тромбоем-
болічних ускладнень при оперативних втручаннях на органах 
грудної порожнини з використанням електромiостимуляцiї». У 
2000 році І. А. Калабуха здобув ступінь доктора медичних наук 
після захисту дисертації на тему: «Оптимізація хірургічного ліку-
вання хворих на патологію легень і плеври з підвищеним ризи-
ком гнійно-запальних та дискоагуляційних ускладнень». У 2005 
році, рішенням ВАК України, йому було присвоєно вчене звання 
старшого наукового співробітника, а в 2010 році, рішенням 
міністерства освіти й науки України – вчене звання професора. 

За час роботи в інституті, під керівництвом свого науково-
го й практичного наставника, професора Б. В. Радіонова, його 
учень і послідовник оволодів повним обсягом практичних 
хірургічних навичок, починаючи від базового догляду за тора-
кальними хворими й закінчуючи виконанням розширених 
резекцій при злоякісних пухлинах легень і межистіння та опе-
раціями з приводу поширеного туберкульозу легень і плеври 
та його ускладнень, в тому числі – й зумовлених незадовільни-
ми результатами попередніх операцій. З 2003 р., після навчан-
ня на кафедрі ендоскопічної хірургії Казанської медичної ака-
демії післядипломної освіти, активно впроваджує технології 
торакоскопічної хірургії, є одним із засновників застосування в 
Україні клапанної бронхоблокації для малоінвазивного ліку-

вання ускладнень захворювань легень, що досі потребували 
розгорнутих хірургічних втручань. 

Під керівництвом І. А Калабухи розроблено низку оригі-
нальних методик хірургічного лікування хворих на туберкуль-
оз легень, в тому числі – технологію застосування біологічного 
зварювання тканин при хірургічному лікуванні зазначених 
хворих. В останні роки основним напрямком діяльності є 
оптимізація хірургічної допомоги хворим на туберкульоз 
легень, розробка алгоритмів та методологічного забезпечення 
хірургії туберкульозу. З 2013 р. І. А. Калабуха приймає участь у 
роботі експертної групи Європейського бюро ВООЗ з питань 
хірургії туберкульозу.

Результати наукових досліджень висвітлені у понад 200 
наукових працях, 5 монографіях, 10 методичних рекоменда-
ціях, посібниках та інформаційних листах. Науково-практичні 
розробки представлені в 15 патентах України. Наукові здобут-
ки в 2005 р. були відзначені премією НАМН України в галузі 
клінічної медицини, а в 2014 р. – премією НАН України 
ім. Ф. Г. Яновського.

Плідну наукову та лікарську діяльність І. А. Калабуха успіш-
но поєднує з науково-суспільною роботою. З 2000 по 2012 рр. 
він був членом спеціалізованої Вченої ради по хірургії при 
НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України, в 2009–2010 рр. обіймав 
посаду головного позаштатного спеціаліста за спеціальністю 
«торакальна хірургія» МОЗ України. Є членом Вченої ради та 
атестаційної комісії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», віце-пре-
зидентом Асо ціації торакальних хірургів України.

Ігор Анатолійович зустрічає свій ювілей у розквіті про-
фесійної діяльності. Він є талановитим, прогресивним лікарем і 
науковцем, його діяльність чимало сприяє підвищенню статусу 
Інституту як провідної наукової установи в галузі фтизіатрії та 
пульмонології.

Щиро вітаємо Ігоря Анатолійовича з ювілеєм, бажаємо 
здоров'я, щастя, реалізації поставлених цілей та творчого 
натхнення. 
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