Вітаємо
Олександра Миколайовича Пархоменка
з нагоди обрання членом-кореспондентом
Національної академії медичних наук України!
На сесії НАМН України, що відбулася 26–28 грудня
2011 р., членом-кореспондентом НАМН України за спеціальністю «Клінічна фармакологія» було обрано Олександра
Миколайовича Пархоменка – доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки
України, завідувача відділу реанімації та інтенсивної терапії
Національного наукового центру «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.

Свій шлях лікаря і науковця Олександр Миколайович розпочав у 1981 р. на кафедрі
внутрішніх хвороб № 2 Київського медичного
інституту, працював у відділенні реанімації та
інтенсивної терапії Центральної міської лікарні
ім. Жовтневої революції. Кандидатську дисертацію (1986 р.) присвятив особливостям дії
обзидану у хворих на гострий інфаркт міокарда.
До Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска перейшов у 1991 р. і вже у 1992-му очолив
відділення клінічної електрофізіології з блоком
реанімації та інтенсивної терапії. У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Електрична нестабільність серця у хворих на гострий
інфаркт міокарда: механізми розвитку, підходи
до лікування», у 1999-му одержав звання професора за спеціальністю «Кардіологія».
Наукова діяльність О.М. Пархоменка спрямована на пошук нових підходів до лікування
гострої серцевої недостатності, розробку методу пролонгованої епідуральної аналгезії у хворих
на гострий інфаркт міокарда, поліпшення
результатів тромболітичної терапії, захист
міокарда у хворих на гострий коронарний синдром, виявлення пацієнтів з високим ризиком
віддалених ускладнень. Результатом 15-річної
співпраці з фармакологами та патофізіологами
стали розроблення і впровадження у широку
клінічну практику інноваційного вітчизняного
кардіопротекторного препарату корвітин.
Олександр Миколайович – провідний фахівець і експерт, один зі співавторів міжнародних
рекомендацій з діагностики і лікування фібриляції передсердь, діагностики гострого інфаркту

міокарда, національних рекомендацій з лікування гострого коронарного синдрому, гострої
серцевої недостатності, рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Протягом
останніх 20 років брав активну участь у підготовці
та проведенні міжнародних багатоцентрових
клінічних досліджень в Україні.
Професор Пархоменко – автор понад
480 наукових публікацій (з них 135 – за кордоном), 6 монографій, 17 патентів на винаходи.
Нагороджений срібною медаллю Європейського
товариства кардіологів за розвиток кардіології в
Європі (2004), дійсний член Американського
коледжу кардіологів та Американської асоціації
серця, почесний член Міжнародного товариства
ангіологів та Європейського товариства кардіологів. За рейтингом міжнародного наукового
цитування посідає 3-тє місце серед науковцівмедиків.
Під керівництвом О.М. Пархоменка підготовлено 10 кандидатів та 1 доктора медичних
наук. Він широко відомий як клініцист, учений,
блискучий учитель та лектор, є авторитетом
серед медичної громадськості та має велике
визнання серед пацієнтів.
Правління Асоціації кардіологів України,
редакційна колегія «Українського кардіологічного журналу», колеги та друзі щиро вітають
одного з найбільш авторитетних українських
учених у галузі кардіології, члена редколегії та
постійного автора нашого журналу Олександра
Миколайовича Пархоменка з високим академічним званням, бажають йому міцного
здоров’я та нових великих наукових здобутків.

