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ІНФОРМАЦІЯ

ції легенів з трансстернального доступу, пневмон� та плев�

ропневмонектомії з стерно�медіастинального підходу,

радикальні операції з приводу куксових нориць після

пневмонектомії, в тому числі з використанням оментоп�

ластики.

У 2003 році Ю. Ф. Савенков захищає дисертацію на

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на

тему "Оптимізація хірургічного лікування хворих з уск�

ладненим перебігом бронхо�легеневої патології і після�

операційного періоду із застосуванням стерно�медіасти�

нального і трансплеврального підходів".

Головним напрямком науково�практичної діяльності

Ю. Ф. Савенкова є підвищення ефективності хірургічного

етапу лікування хворих на туберкульоз легень, розробка

системи безпеки проведення торакальних операцій,

удосконалення методик хірургічного лікування хворих з

ускладненим перебігом туберкульозу та інших захворю�

вань легень.

За 25 років хірургічної діяльності Ю. Ф. Савенков ви�

конав біля двох тисяч торакальних втручань, серед них —

1500 резекцій легенів.

Ю. Ф. Савенков надрукував 80 наукових робіт, автор

та співавтор 7 монографій, 15 патентів на винаходи.

Юрій Федорович Савенков є членом обласного нау�

кового товариства фтизіатрів та хірургів, асоціації тора�

кальних хірургів України.

У 2005 році Ю. Ф. Савенкова нагороджено Почесною

грамотою Верховної Ради України.

Сердечно вітаємо ювіляра. Бажаємо йому щастя та

подальших творчих успіхів, усіх людських благ.

Дніпропетровське обласне клінічне 

лікувально�профілактичне об'єднання 

"Фтизіатрія"

Дніпропетровська обласна асоціація фтизіатрів

20 червня виповнилося 50 років з дня народження

завідувача фтизіоторакальним відділенням Дніпропет�

ровського ОККЛПО "Фтизіатрія", доктора медичних наук

Юрія Федоровича Савенкова.

Народився Ю. Ф. Савенков в 1956 році в м. Дніпро�

петровську. В 1973 році закінчивши з золотою медаллю

середню школу, поступив на перший курс лікувального

факультету Дніпропетровського медичного інституту. В

1979 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут

з відзнакою за спеціальністю "лікувальна справа".

Після закінчення інтернатури за фахом "загальна хі�

рургія" працював у лікарні невідкладної допомоги м. Но�

рильськ.

З 1981 року Ю. Ф. Савенков почав працювати хірургом�

ординатором фтизіоторакального відділення Дніпропет�

ровського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Стажувався в легенево�хірургічних клініках Ленінграду,

Києва, Москви. З 1986 року працює завідувачем фтизіотора�

кального відділення Дніпропетровського облтубдиспансеру.

З 1994 року атестаційною комісією МОЗ України

Ю. Ф. Савенкову присвоєна вища категорія за фахом то�

ракальна хірургія.

У 1997 році під керівництвом доктора медичних наук,

професора Б.В. Радіонова успішно захищає дисертацію

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

на тему "Клінічне обґрунтування ефективності пневмон�

ектомії у хворих на ускладені форми легеневої патології

із застосуванням трансстернального доступу".

Ю. Ф. Савенков вперше у Дніпропетровській області

запровадив у клінічну практику одночасні двобічні резек�

ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ САВЕНКОВ

(до 50*річчя з дня народження)




