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Леонід Георгійович Воронков
(до 60-ліття від дня народження)

13 листопада 2012 року виповнилося 60 років від дня народження
Леоніда Георгійовича Воронкова, доктора медичних наук, професора,
людини високої внутрішньої культури, щирої та доброзичливої, яку заслужено поважають колеги, учні, пацієнти.

Леонід Георгійович народився в Києві у сім’ї
лікарів. У 1975 р. з відзнакою закінчив Київський
медичний інститут ім. О.О. Богомольця.
З 1979 р. його професійна діяльність пов’язана з
Інститутом кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска.
Формуванню його як фахівця сприяло тісне
професійне спілкування з визначними вітчизняними кардіологами – професорами Г.В. Яновським, І.К. Следзевською, М.К. Фуркало.
У 1984 р. він захистив кандидатську, у 1991 р. –
докторську дисертацію, а у 1992 р. став
керівником відділу серцевої недостатності, який
очолює і сьогодні.
Л.Г. Воронков – авторитетний в Україні та за
її межами вчений, відомий, насамперед, своїми
дослідженнями у галузі серцевої недостатності.
Він – автор понад 400 наукових публікацій, в
тому числі зарубіжних, має 22 авторських

свідоцтва та патенти на винаходи, є автором та
співавтором 9 книг – монографій, науковопрактичних посібників, настанов, лауреатом
премії ім. М.Д. Стражеска у галузі кардіології
(1996).
У першій половині 1990-х Леонід Георгійович
започаткував в Україні актуальний напрямок з
вивчення клінічної фармакодинаміки бета-адреноблокаторів при хронічній серцевій недостатності. У подальшому наукові розробки
очолюваного ним колективу були присвячені
вивченню периферичних патофізіологічних механізмів, ендотеліальної дисфункції, автономної
регуляції серця при хронічній серцевій недостатності, проблемам клінічного прогнозу та
якості життя, а останнім часом – вивченню генетичних аспектів та феномену інсулінорезистентності
при
цьому
син дромі.
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Л.Г. Воронков сформував наукову школу, яку нині
представляють 3 доктори та 17 кандидатів наук,
які працюють у м. Києві та інших містах України.
Л.Г. Воронков здійснює велику організаційну
роботу, відповідаючи за науково-практичну розробку проблеми серцевої недостатності у нашій
країні. Він є модератором робочої групи із
серцевої недостатності та членом Президії
правління Асоціації кардіологів України, президентом Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська Асоціація фахівців із серцевої
недостатності», головним редактором журналу
«Серцева недостатність», членом ради голів
національних товариств із серцевої недостатності в Європейській асоціації із серцевої
недостатності.
Протягом більш ніж 15 років професор
Л.Г. Воронков є заступником головного редактора «Українського кардіологічного журналу», членом редколегії кількох вітчизняних та зарубіжних
видань з проблем кардіології.

Очолюючи з 1999 р. Київське наукове товариство кардіологів, Л.Г. Воронков докладає
чимало зусиль для ознайомлення широкого кола
лікарів з останніми досягненнями у галузі
клінічної кардіології.
Лекції та клінічні семінари професора
Л.Г. Воронкова викликають велику зацікавленість практичних лікарів, оскільки вони проводяться з високою професійністю, лекторською
майстерністю, практичною спрямованістю.
Леонід Георгійович веде велику консультативну
роботу, під час обходів пацієнтів щедро ділиться
своїми знаннями та клінічним досвідом із колегами та учнями.
Колектив ННЦ «Інститут кардіології ім. акад.
М.Д. Стражеска» НАМН України, Асоціація
кардіологів України, редколегія «Українського
кардіологічного журналу» щиро вітають ювіляра,
бажають йому міцного здоров’я, подальшої
творчої наснаги та успіхів.

