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Борис Михайлович Тодуров
(до 50-річчя від дня народження)

2 січня 2015 р. виповнилося 50 років від дня
народження провідного українського кардіохірурга, члена-кореспондента НАМН України,
заслуженого лікаря України, генерального директора ДУ «Інститут серця МОЗ України» Бориса Михайловича Тодурова.
Борис Михайлович народився у м. Києві. У
1987 р. закінчив Київський медичний інститут, у
1987–2000 рр. працював у Київському науководослідному інституті серцево-судинної хірургії. У
2000–2006 рр. завідував відділенням трансплантації та хірургії серця з групою екстракорпоральних технологій та біоматеріалів, був заступником директора з наукової роботи з трансплантології Інституту хірургії та трансплантології
АМН України. У 2007 р. очолив Київську міську
клінічну лікарню «Київський міський центр
серця». З 2014 р. – генеральний директор ДУ
«Інститут серця Міністерства охорони здоров’я
України».

Б.М. Тодуров уперше в Україні у 2000 р.
здійснив трансплантацію серця людині,
у 2001 р. провів операцію Батісти, у 2001 р. –
торакоскопічну операцію дитині з природженою
вадою серця, у 2002 р. – тромбектомію з нижньої
порожнистої вени в комбінації з нефректомією в
умовах штучного кровообігу. Розробив і активно
використовує власну ефективну методику
лікування тромбоемболії легеневої артерії і у
2006 р. захистив докторську дисертацію,
присвячену цій проблемі. Останнім часом
Б.М. Тодуров впроваджує нові напрямки кардіохірургічного лікування ускладнених форм гострого інфаркту міокарда.
У 2010 р. Б.М. Тодурова обрано членомкореспондентом НАМН України за спеціальністю
«Трансплантація серця». У 2011–2014 рр. був
головним позаштатним спеціалістом МОЗ
України зі спеціальності «Хірургія серця та
магістральних судин». У 2008–2013 рр. – доцент
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кафедри кардіології та функціональної діагностики, з 2014 р. – професор кафедри функціональної діагностики Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
У 2012 р. з ініціативи Б.М. Тодурова засновано
науково-практичний журнал «Кардіохірургія та
інтервенційна кардіологія».
За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток та зміцнення Української держави
Б.М. Тодуров нагороджений Подякою Президента України та удостоєний почесного звання
«Заслужений лікар України» (2004).
Б.М. Тодуров у очолюваній ним клініці створив самостійну школу кардіохірургії, в якій впроваджуються новітні методики кардіохірургічних
втручань, а рівень та результати операцій відповідають кращим світовим стандартам. Завдяки

113

особистим організаційним зусиллям Бориса
Михайловича, його лідерським якостям, працездатності та відданості справі Інститут серця
МОЗ України швидко став одним із провідних
клінічних, наукових і навчальних центрів України
в галузі кардіології та кардіохірургії. За останні
15 років разом зі своїми колегами Б.М. Тодуров
неодноразово виконував благодійні місії в Єгипті, Іраку, Косово, Азербайджані, Грузії.
Асоціація кардіологів України, редакційна
колегія журналу «Український кардіологічний
журнал», численні колеги та друзі вітають шановного Бориса Михайловича з ювілеєм, бажають йому нових визначних досягнень як лікарюкардіохірургу, вченому, педагогу й організатору
медицини.

