ЮВІЛЕЇ

До 60-річчя професора Ярослава Петровича Нагірного
Перехід зими у весну ознаменувався на стоматологічному факультеті ювілейним
днем народженням доктора
медичних наук, професора,
завідувача кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ «Тернопільський
державний
медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» Ярослава Петровича Нагірного.
Я. П. Нагірний у 1976 р. закінчив Львівський державний медичний інститут (стоматологічний факультет). У
1976–1977 рр. він навчався
в інтернатурі на базі Тернопільської обласної стоматологічної поліклініки. Після
закінчення інтернатури до
1985 р. працював на посаді хірурга-стоматолога в Обласній стоматологічній поліклініці
м. Тернополя. З 1985 р. до 1987 р. був клінічним
ординатором курсу «Хірургічна стоматологія»
при кафедрі шпитальної хірургії Тернопільського державного медичного інституту. Із
серпня 1987 р. до липня 1999 р. – клінічний ординатор стоматологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні.
З серпня 1999 р. до вересня 2006 р. – завідувач
курсу стоматології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, із вересня 2006 р. – очолював кафедру
хірургічної і ортопедичної стоматології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. З 2008 р. до
2014 р. був деканом стоматологічного факультету. Із 2014 р. і на сьогодні Ярослав Петрович
завідувач кафедри хірургічної стоматології
Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
У 1989 р. Я. П. Нагірний захистив кандидатську дисертацію на тему «Значение состояния
факторов резистентности организма при хирургическом лечении детей с врожденными
расщелинами губы и неба» в Центральному
науково-дослідному інституті стоматології у
Москві. Докторську дисертацію на тему «Шляхи оптимізації репаративного остеогенезу у
хворих з травматичними переломами нижньої щелепи» захистив у 2009 р. при спеціа-

лізованій раді Д 26.003.05 у
Національному медичному
університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України.
Основні наукові здобутки
Я. П. Нагірного – методи лікування переломів нижньої
щелепи, природжених і набутих дефектів і деформацій
нижньої та верхньої щелеп,
верхньої губи, носа та піднебіння, анкілозів скроневонижньощелепного суглоба;
розробки
дистракційного
методу в кістково-пластичній хірургії обличчя, вибору
кісткових
трансплантатів
за їх біологічними та механічними властивостями, корекції репаративного остеогенезу. Йому притаманні цілеспрямованість,
наукова ерудиція, організаторські здібності.
Наукові роботи Ярослава Петровича характеризуються фундаментальністю, сучасним методичним рівнем і прикладним значенням.
Наукові дослідження проводить разом зі співробітниками суміжних кафедр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського», медичних закладів
МОЗ, інститутів НАН та АМН України.
Я. П. Нагірний є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій МОЗ України, численних
раціоналізаторських пропозицій, деклараційних патентів, нововведень, інформаційних листів, які з глибокою вдячністю у своїй
повсякденній праці використовують науковці, лікарі, студенти. Праці професора широко
цитують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Ярослав Петрович є активним учасником
конгресів, з’їздів, конференцій в Україні та за
її межами. Його доповіді викликають жвавий
інтерес у колег-науковців та практичних лікарів.
Ярослав Петрович займається активною
практичною діяльністю. Має вищу кваліфікаційну категорію з хірургічної стоматології. Пацієнти та колеги цінують його професіоналізм
та неодноразову безвідмовну допомогу в багатьох безвихідних ситуаціях.
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Ювілеї
Професор Я. П. Нагірний – головний редактор журналу «Клінічна стоматологія», голова вченої ради стоматологічного факультету,
член спеціалізованої вченої ради при ІваноФранківському національному медичному
університеті. Його неодноразово нагороджено
грамотами ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського», Тернопільської міської та обласної рад, Департаменту охорони здоров’я міської та обласної державних адміністрацій Тернопільщини.

Ярославе Петровичу! Прийміть найщиріші
й найтепліші привітання!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай оминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Колектив стоматологічного факультету
ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
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