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Привітання з ювілеєм!
Хоменко Лариса Олександрівна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

У

січні святкує ювілей доктор
медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України Хоменко Лариса Олександрівна.
У 1959 році Л.О. Хоменко закінчила з
відзнакою стоматологічний факультет
Київського медичного інституту імені
О.О. Богомольця. Інтернатуру проходила
в с. Шубівка в Київській області, де їй,
молодій лікарці, вчорашній студентці
доводилось працювати не тільки стоматологом, а й за суміжними медичними спеціальностями приймати пологи, лікувати
немовлят, надавати невідкладну допомогу. Це загартовувало такі риси її характеру як цілеспрямованість, самостійність і відповідальність.
Жага до наукового пошуку повернула молодого спеціаліста в рідну Alma mater. У 1961 році Л.О. Хоменко
вcтупила в аспірантуу на кафедру терапевтичної стоматології. У 1964 році вона успішно захистила кандидатську дисертацію, виконану під керівництвом професора
І.О. Новика і присвячену лікуванню періодонтиту із застосуванням ферментних препаратів. Після закінчення аспірантури Л.О.Хоменко розпочала науково-педагогічну
діяльність і пройшла шлях від асистента до професора
кафедри терапевтичної стоматології Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. У 1980 році вона захистила докторську дисертацію на тему «Ферменти протеолізу та їх інгібітори в патогенезі, діагностиці і лікуванні
захворювань пародонта», виконану під керівництвом професора М.Ф. Данилевського. Вона першою в Україні довела роль ферментів протеолізу та їх інгібіторів у патогенезі
і лікуванні запально-деструктивних хвороб пародонта. У
1981 році їй було присвоєно вчене звання професора.
У 1989 році професор Л.О. Хоменко очолила новостворену кафедру дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань Київського
медичного інституту імені О.О. Богомольця. Упродовж
багатьох років кафедра під керівництвом професора
Л.О. Хоменко була опорною в Україні з методики викладання терапевтичної стоматології дитячого віку та пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології. З метою
вдосконалення викладання цих дисциплін було розроблено низку типових і робочих програм для вищих медичних
навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації,
написано понад 20 підручників і навчальних посібників.
Провідна кафедра України була базовою для підвищення
кваліфікації викладачів кафедр стоматології дитячого
віку з інших медичних ЗВО України.
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Професор Л.О. Хоменко в якості головного позаштатного спеціаліста з дитячої стоматології Міністерства охорони
здоров’я України приділяла багато уваги
питанням організації та впровадження
первинної профілактики стоматологічних захворювань у дітей України. Вона
була ініціатором розробки та співавтором
Державної програми профілактики і лікування стоматологічних захворювань на
2002–2007 роки, затвердженої Указом
Президента України. Майже 10 років професор Л.О. Хоменко була координатором
шкільної освітньої програми профілактики стоматологічних захворювань, до якої було залучено близько мільйону
школярів 1–2-х класів. У 2007 році за ініціативи професора Л.О. Хоменко було створено Українську асоціацію профілактичної та дитячої стоматології (УАПДС), президентом якої її було обрано. Із 2010 року Асоціація входить у
склад Міжнародної асоціації дитячої стоматології (ІАРD).
Професор Лариса Олександрівна Хоменко – досвідчений педагог, талановитий організатор і видатний учений,
яка створила свою наукову школу. Під її керівництвом
виконано 11 докторських та 35 кандидатських дисертацій.
Наукові дослідження присвячені широкому колу питань,
серед яких: обґрунтування первинної профілактики основних стоматологічних захворювань, зокрема у дітей, які
мешкають в екологічно несприятливих регіонах України;
вивчення питань патогенезу, особливостей клінічних проявів, лікування і профілактики карієсу зубів у дітей раннього
віку та дітей, обтяжених загально соматичними захворюваннями; удосконаленню санації порожнини рота в дітей
різного віку в умовах загального знеболення. Пріоритетність виконаних досліджень підтверджена численними
патентами і понад 1500 друкованими працями кафедри.
Самовіддана багаторічна праця професора Л.О. Хоменко відзначена Почесною грамотою Верховної Ради
України (2012), Почесною грамотою Президії НАМН
України (2016), Почесними грамотами МОЗ України,
НМУ імені О.О. Богомольця, подяками КМДА.
Лариса Олександрівна дотепер сповнена сил, енергії
та нових задумів. Вона всіляко підтримує та надихає на
творчі успіхи своїх учнів, є творчим і життєвим прикладом для молоді, взірцем інтелігентності й духовності.
Вітаємо видатну, талановиту людину, мудрого керівника і наставника професора Ларису Олександрівну
Хоменко з ювілеєм!
Щастя! Здоров’я! Нових звершень!
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