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Ювілеї

Володимир Іванович Волков
(до 80-річчя від дня народження)

3 жовтня 2017 р. виповнилося 80 років від
дня народження відомого вченого, клініциста,
кардіолога, заслуженого діяча науки і техніки
України, доктора медичних наук, професора
Володимира Івановича Волкова.
Свою трудову діяльність Володимир Іванович почав у 1962 р. на посаді лікаря-терапевта
районної лікарні с. Короча Бєлгородської області, куди був направлений після закінчення
Ленінградського медичного педіатричного інституту. У 1966–1968 рр. навчався в клінічній
ординатурі на кафедрі госпітальної терапії
Харківського медичного університету. З 1968 р.
працював асистентом цієї кафедри. Великий клінічний досвід поповнився за час роботи в Нігерії
в 1977–1980 рр. З 1981 до 2014 р. очолював відділ атеросклерозу та його ускладнень (нині відділ атеросклерозу та ішемічної хвороби серця)
Національного інституту терапії ім. Л.Т. Малої
НАМН України (на той час філії Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска).

Сфера наукових інтересів В.І. Волкова пов’язана з вивченням механізмів розвитку атеросклерозу та його ускладнень, серцевої недостатності, підвищенням ефективності лікування
пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Вивчав
роль вазоактивних ейкозаноїдів у атерогенезі.
Одним із перших в Україні розробляв концепцію
ключової ролі функціонального стану ендотелію
у виникненні та прогресуванні атеросклеротичних уражень. Пріоритетними були дослідження
про- і протизапальних цитокінів при ішемічній
хворобі серця та серцевій недостатності.
Безпосередньо професором В.І. Волковим та
під його керівництвом вивчено взаємозв’язки
морфофункціональних властивостей тромбоцитів з дисліпідемією і гострофазовими показниками при різних клінічних формах ішемічної хвороби серця, розроблено новий спосіб оцінки чутливості до ацетилсаліцилової кислоти і на його
основі диференційовані підходи до призначення
антитромбоцитарної терапії. Вперше в Україні
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проведено аналіз впливу поліморфізму генів на
активність тромбоцитарного гемостазу. Досліджено патогенетичні особливості ішемічної
хвороби серця при цукровому діабеті 2-го типу.
Отримано нові дані про гендерні відмінності
патогенезу, маніфестації та ефективності лікування серцево-судинних захворювань.
Володимир Іванович Волков – автор понад
350 наукових праць, у тому числі 4 монографій,
18 методичних рекомендацій. Пріоритетність
наукових досліджень підтверджена більш ніж 40
авторськими свідоцтвами і патентами. Під керівництвом В.І. Волкова захищено 4 докторських і
26 кандидатських дисертацій. Його учні працюють не тільки в Україні, а й у країнах ближнього і
далекого зарубіжжя.
Професор В.І. Волков – член президії і робочої групи з атеросклерозу та ішемічної хвороби
серця Асоціації кардіологів України, член
Європейського товариства кардіологів, входить
до складу редколегій кількох спеціалізованих
медичних журналів України.
Нагороджений
премією
ім.
акад.
М.Д. Стражеска (1984), дипломом I ступеня
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ВДНГ УРСР (1984), срібною медаллю ВДНГ
СРСР (1985), премією ім. П.І. Шатілова (1991),
преміями АМН України (1999, 2000), Почесними
грамотами НАН України (2000) і НАМН України
(1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2010, 2013),
медаллю ім. акад. М.Д. Стражеска (2001),
Почесними грамотами Міністерства охорони
здоров’я (2001, 2007), неодноразово – преміями
Харківського науково-медичного товариства.
Завдяки своїй коректності, витриманості,
доброзичливості, вимогливості до себе та колег,
високій професійній майстерності та організаторським здібностям Володимир Іванович користується заслуженим авторитетом серед кардіологічної спільноти України.

Колектив ДУ «Національний інститут терапії
ім. Л.Т. Малої НАМН України», Асоціація кардіологів України, редакційна колегія журналу
«Український кардіологічний журнал», учні та
колеги щиро вітають Володимира Івановича з
ювілеєм, бажають міцного здоров’я, наснаги,
реалізації всіх планів і сподівань.

