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Володимир Іванович Волков, учень 
та вихованець Любові Трохимівни Ма-
лої, працює в клініці, яка й спричинила 
інновації в кардіології, з 1965 року. Він 
фактично сформував площину вивчен-
ня атеросклерозу як джерела вирішаль-
них ускладнень у кардіології, зокрема 
ураження коронарних судин. Тож вже 
понад дванадцять років відділ інтегрує 
питання атеросклерозу та ішемічної 
хвороби серця. Вивчається, зокрема, 
роль ендотелійзалежних імунозапаль-
них та тромбоцитарних механізмів 
атеросклерозу. Можна констатувати: 
це стовбурові контрапункти в підви-
щенні терапевтичних та  хірургічних 
спроможностей кардіології в протидії 
фатумам ішемічних нападів.

Заслужений діяч науки та техніки 
України, доктор медичних наук, про-
фесор Володимир Волков є членом Єв-
ропейської спілки кардіологів, членом 
робочої групи з вивчення атероскле-
розу Українського товариства кардіо-
логів й, ясна річ, прикрашає титри 
Харківського національного медично-

го університету, де розпочала викла-
дацьку місію натхненник Любов Тро-
химівна Мала. 

В.І. Волков має 27 винаходів, біль-
шість яких увінчана патентами. Під-
готував 4 докторів та 35 кандидатів 
медичних наук, що належать до Хар-
ківської кардіологічної школи.

Ясна річ, що ці лаконічні рядки  – 
лише пролог до хвилюючого жит-
тєпису, на який заслуговує Володимир 
Іванович. Й таку книгу спроможний 
написати власне він сам. Тож вітаючи 
чудову людину, освіченого науковця, 
представника кардіології на вічних 
харківських теренах, де особливо сяє 
його рідний Інститут терапії, із поваж-
ним ювілеєм, щиро бажаємо йому здо-
ров’я, інтелектуальної снаги, продов-
ження плідної праці на користь нації!

З повагою та надією  
на подальшу співпрацю, 

редакційна рада журналу  
«Мистецтво лікування»

На магістральних напрямах кардіології
До 80-річчя професора В.І. Волкова

Якщо спробувати уявити світову карту становлення сучасної 
науки про серце у вимірах медицини, харківська школа 
видатного вченого ХХ сторіччя, Героя України, академіка 
Любові Трохимівни Малої посяде тут одне з провідних місць. 
Свій шлях на цьому соціальному лані професор Л. Мала 
розпочала 1955 року, заснувавши на базі однієї з міських 
лікарень в Харкові перше в країні відділення з лікування 
гострого інфаркту міокарда із застосуванням тромболітичної 
терапії. Успіхи клініки сприяли організації в 1981 році 
під проводом Л.Т. Малої філіалу Інституту кардіології 
імені академіка М.Д. Стражеска, а 1986 року – НДІ терапії 
МОЗ України, що є нині Інститутом терапії Л.Т. Малої 
НАМН України.
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