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Юрій Миколайович Сіренко
(до 50-річчя від дня народження)

1 січня відсвяткував свій
ювілей один із провідних
кардіологів України, лауреат
Державної премії України,
завідувач відділення симптоматичних артеріальних
гіпертензій ННЦ «Інститут
кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» АМН України, доктор медичних наук,
професор Юрій Миколайович Сіренко.
Народився він у м. Львові
в 1960 році. З відзнакою
закінчив школу та у 1982 р.
Київський медичний інститут
ім. О.О. Богомольця. У 1982–
1984 рр. навчався в клінічній
ординатурі при Київському
медичному інституті. Потім
працював у відділенні реанімації Київського науководослідного інституту ім.
акад. М.Д. Стражеска. З 1987 р. займав посаду
старшого наукового співробітника відділення
гострої коронарної недостатності цього ж
інституту, а у 1991 р. перейшов на посаду
провідного наукового співробітника відділення
реанімації та інтенсивної терапії. У період 1992–
1994 рр. завідував лабораторією екстракорпоральних методів лікування. З 1994 р. працює
завідувачем відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології
імені акад. М.Д. Стражеска» АМН України.
У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію
на тему «Клинико-инструментальная диагностика в дифференциации различных форм кардиогенного шока у больных с острым инфарктом
миокарда», а у 1992 р. – докторську дисертацію
на тему «Квантовая гемотерапия при инфаркте
миокарда и нестабильной стенокардии». Юрій
Миколайович продовжує вести активну наукову
роботу, основними напрямками якої є впровадження нових методів обстеження хворих на
артеріальну гіпертензію, дослідження клінічних
та патофізіологічних аспектів дії антигіпертензивних препаратів, пошуки шляхів оптимізації

контролю артеріального
тиску на популяційному
рівні, впровадження нових
технологій лікування хворих з артеріальною гіпертензією, впровадження
нових рекомендацій щодо
ведення
пацієнтів
з
артеріальною гіпертензією. Наукова діяльність
Юрія Миколайовича вийшла вже за межі України,
він є визнаним фахівцем в
галузі артеріальної гіпертензії Європейського та
Міжнародного товариств
гіпертензії та членом численних комітетів з організації міжнародних багатоцентрових досліджень.
Наукову роботу Юрій
Миколайович поєднує з
активною освітньою працею. У 1996 р. йому присвоєно звання професора.
Під керівництвом Юрія Миколайовича було
підготовлено 12 кандидатів та 2 доктори медичних
наук. Він є автором понад 50 винаходів,
5 посібників з лікування та діагностики артеріальної гіпертензії, легеневої гіпертензії, численних методичних рекомендацій, понад 500 наукових статей та 250 тез, опублікованих в Україні і за
кордоном. Юрій Миколайович займається викладацькою діяльністю, є професором кафедри
кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика МОЗ України. За ініціативою
професора Ю.М. Сіренка вперше було впроваджено спеціальні освітні програми для викладачів
кафедр післядипломної освіти з кардіології. Окрім
того, він – активний учасник міжнародних та
національних кардіологічних, терапевтичних,
нефрологічних, неврологічних форумів. Лекції
Ю.М. Сіренка завжди викликають жвавий інтерес у
аудиторії і є прикладом чи не найвищого лекторського мистецтва.
Ю.М.Сіренко активно займається організаторською діяльністю. Він є одним із авторів та
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Оригінальні дослідження

ініціаторів впровадження в Україні Програми з
профілактики та лікування артеріальної гіпертензії, яка була затверджена Указом Президента
України у 1999 р. Юрій Миколайович – виконавчий директор цієї програми. За активної участі
Ю.М. Сіренка в Україні були затверджені наказом МОЗ № 406 нові стандарти з надання допомоги кардіологічним хворим.
Незважаючи на велику зайнятість, пов’язану
із науковою та викладацькою діяльністю, Юрій
Миколайович велику увагу приділяє практичній
медицині: проводить щотижневі консультативні
обходи у відділенні, часто із залученням
курсантів кафедри кардіології, та веде активний
амбулаторний прийом хворих. Його професіоналізм та надзвичайна чуйність до хворих
завжди є взірцем для наслідування лікарями та

предметом обговорення серед щиро вдячних
пацієнтів.
Широка ерудиція та досвід, інтелігентність
та весела вдача професора Ю.М. Сіренка стали
підставою для його непохитного авторитету та
заслуженої поваги серед співробітників та колег.
Колектив ННЦ «Інститут кардіології ім. акад.
М.Д. Стражеска» АМН України, кафедри
кардіології і функціональної діагностики НМАПО
ім. П.Л. Шупика, Асоціація кардіологів України,
редколегія «Українського кардіологічного журналу», співробітники відділення симптоматичних
артеріальних гіпертензій, колеги, учні, друзі
щиро вітають професора Юрія Миколайовича
Сіренка з 50-річчям і бажають міцного здоров’я,
успіхів, добра, благополуччя та незгасного прагнення до нових звершень на довгі роки.

