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Член-кореспондент 
НАМН України 

Ю. М. Соколов

14 серпня виповнилося 75 років керівникові відділу 
інтервенційної кардіології ННЦ «Інститут кардіо-

логії ім. М. Д. Стражеска НАМН України», Заслуженому 
лікареві України (1995), членові-кореспонденту НАМН 
України, докторові медичних наук, професорові Юрію 
Миколайовичу Соколову.

Ю. М. Соколов у 1970 році закінчив лікувальний 
факультет Іркутського державного медичного інсти-
туту. З 1970-го по 1972 р. працював лікарем-хірургом 
в обласній лікарні Іркутська. У 1972 р. вступив до ас-
пірантури при кафедрі госпітальної хірургії Іркутсь-
кого державного медичного інституту і в 1975-му 
успішно захистив кандидатську дисертацію. У 1977 р. 
був запрошений до Київського НДІ клінічної та екс-
периментальної хірургії на посаду керівника відділу, 
де у 1982 р. захистив докторську дисертацію. У 1991 р. 
створів та очолив відділ інтервенційної кардіології в 
НДІ кардіології ім. М. Д. Стражеска (1991). На базі від-
ділу, створеного Ю. М. Соколовим, і кафедри кардіо-
логії НМАПО ім. акад. Л .П. Шупика (завідувач кафед-
ри – проф. М. Н. Долженко) вже більш як десять років 
проходять спеціалізацію і курси тематичного удоско-
налення в галузі інвазивної кардіології українські та 
зарубіжні фахівці-кардіологи.

У співавторстві зі співробітниками відділу в 2001 і 2011 
роках було видано дві великі монографії «Інвазивна карді-
ологія і коронарна хвороба», які є єдиними навчальними 
посібниками з інвазивної кардіології в Україні. Основний 
напрям наукової діяльності: лікування інфаркту міокарда 
і хронічної ішемічної хвороби серця. 

Вперше в Україні виконав: 
   Коронарний тромболізис у пацієнта з гострим 
інфарктом міокарда (1991).

   Коронарну ангіопластику у пацієнта з гострим 
інфарктом міокарда (1993).

   Встановив стент у перші години інфаркту міокарда 
(1997).

За період більш як 25 років Юрієм Миколайовичем 
були сформовані напрям і школа інвазивних кардіологів 
в Україні. 

З його ініціативи і за його участі з 2002 р. на базі ННЦ 
«Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» прово-
диться щорічний освітній курс з інтервенційної кардіо-
логії з міжнародною участю – «Київський курс з коро-
нарних реваскуляризацій» із залученням усіх фахівців 
цієї галузі в Україні. З 2008 р. на кафедрі кардіології і 
функціональної діагностики Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ним 
організований півторамісячний курс з інтервенційної 
кардіології.

Автор 250 наукових праць, у тому числі 4 монографій, 
підготував 15 кандидатів медичних наук. У 2002 р. наукова 
тема, якою керував професор Ю. М. Соколов, була визнана 
кращою науковою темою АМН України у 2002 р.

Ю. М. Соколов – член вчених рад із захисту кандидат-
ських і докторських дисертацій в Інституті кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска та Інституті серцево-судинної 
хірургії ім. акад. М. М. Амосова. Основні наукові праці: 
«Інвазивна кардіологія і коронарна хвороба» – ця моно-
графія є единим керівництвом із інвазійної кардіології в 
Україні (2002), «Посібник з кардіології» (2008), монографія 
«Настанова з кардіології» (2009), «Коронарна хвороба і ін-
тервенційна кардіологія» (2010).

Юрій Миколайович Соколов — почесний член Євро-
пейського товариства кардіологів (F.F.S.C., 2001), член ре-
дакційних колегій «Українського кардіологічного журна-
лу» і журналу «Серце і судини».

За особистий внесок у лікування пацієнтів і впрова-
дження сучасних методик лікування в 1994 році Ю. М. Со-
колову було присвоєно почесне звання Заслужений лікар 
України. Він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня та орденом «За мужність» III ступеня.

Президія НАМН України щиро вітає шановного Юрія 
Миколайовича з ювілеєм, бажає йому здоров’я, натхнення 
та подальших творчих успіхів.
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