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До ювілею Євгенії Петрівни Свіщенко

Нещодавно відзначила свій ювілей доктор
медичних наук, професор, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, завідувач
відділу гіпертонічної хвороби ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України,
член редакційної колегії нашого часопису Євгенія Петрівна Свіщенко.
Євгенія Петрівна з відзнакою закінчила у
1971 р. лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Після
проходження у 1975 р. ординатури з внутрішньої
медицини працювала спочатку молодшим науковим співробітником відділення гіпертонічної
хвороби Українського інституту клінічної медицини (нині ДУ «ННЦ “Інститут кардіології
ім. М.Д. Стражеска” НАМН України»), а з 1983 р.,
після захисту дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук, – старшим
науковим співробітником. У 1991 р. захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Тривале лікування хворих
на гіпертонічну хворобу антагоністами кальцію
та адреноблокаторами з урахуванням функціо-

нального стану серцево-судинної системи». З
1992 р. і дотепер Євгенія Петрівна очолює відділ
гіпертонічної хвороби. У 1997 р. їй присвоєно
звання професора.
За період роботи в інституті Євгенія Петрівна
здобула повагу співробітників і пацієнтів як
досвідчений лікар, висококваліфікований фахівець, що запроваджує високі стандарти роботи.
Сферою наукових інтересів Є.П. Свіщенко є
вивчення патогенезу, діагностика та лікування
гіпертонічної хвороби. Наукові розробки присвячені дослідженню резистентної та злоякісної
артеріальної гіпертензії, нейрогуморальної регуляції судинного тонусу, добових ритмів артеріального тиску, процесів розвитку і регресу гіпертрофії міокарда, його систолічної та діастолічної
функції, гомеостазу, ліпідного та вуглеводного
обміну у хворих на гіпертонічну хворобу. Останнім часом Євгенія Петрівна активно працює над
вивченням ролі системного запалення, інсулінорезистентності, пуринового обміну в розвитку
гіпертонічної хвороби і формуванні резистентності до лікування.
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Багаторічні дослідження знайшли відображення у 287 наукових працях, опублікованих у
вітчизняних та зарубіжних виданнях. Професор
Свіщенко є автором 4 монографій, присвячених
проблемі лікування артеріальної гіпертензії, а
також співавтором «Настанови з кардіології» та
«Настанови з артеріальної гіпертензії». Під її
керівництвом виконано кандидатські та докторські дисертації цілою плеядою науковців.
Результати наукових досліджень Є.П. Свіщенко неодноразово були представлені у вигляді
доповідей на конгресах Міжнародного товариства з гіпертензії та Європейського товариства з
артеріальної гіпертензії у різних містах світу.
У 2002 р. нагороджена медаллю імені
М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я».
У 2003 р. Євгенія Петрівна Свіщенко стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і
техніки за цикл робіт «Розробка та впровадження
в медичну практику науково обґрунтованих
методів профілактики, лікування та заходів з
попередження ускладнень артеріальної гіпертензії в Україні». У 2015 р. відзначена премією
НАН України імені М.Д. Стражеска за серію
праць «Лікування артеріальної гіпертензії».
Євгенія Петрівна бере участь у національних та міжнародних конференціях, присвяче-

них проблемам кардіології. Є активним членом
правління та головою робочої групи з артеріальної гіпертензії Української асоціації кардіологів, а також членом Європейського товариства кардіологів та Міжнародного товариства з
гіпертензії, співавтором рекомендацій Української асоціації кардіологів з профілактики і
лікування артеріальної гіпертензії. Брала
участь у розробленні та впровадженні На ціональної програми з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні. За її
активною участю організована і регулярно
проводиться Українська кардіологічна школа
ім. М.Д. Стражеска, діяльність якої спрямована
на просвітницьку роботу серед лікарів України,
впровадження сучасних стандартів лікування у
межах держави.
Євгенія Петрівна – не тільки авторитетний
лікар і вимогливий учений, вона чуйна, толерантна і щедра на допомогу людина.
Колектив ННЦ «Інститут кардіології ім. акад.
М.Д. Стражеска» НАМН України, Асоціація
кардіологів України, редакційна колегія журналу
«Український кардіологічний журнал», учні та
колеги щиро вітають шановну Євгенію Петрівну
з ювілеєм, бажають міцного здоров’я, наснаги,
реалізації всіх планів і сподівань.

