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10 вересня виповнилося 80 років завідувачеві кафе-
дри хірургії №3 Національного медичного універси-

тету ім. О. О. Богомольця (з 1992 р.), заслуженому діячеві 
науки і техніки України (1999), лауреатові Державної премії 
України (1990, 2005), академіку НАН України, академіку 
НАМН України, академіку АН НП України, дійсному чле-
ну Нью-Йоркської академії наук, докторові медичних наук, 
професорові Петру Дмитровичу Фоміну.

Народився у с. Бабєєво Темниковського району Мор-
довської АРСР. По закінченні з відзнакою лікувального фа-
культету Томського медичного інституту (1962) навчався у 
клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії (1962–
1964), працював хірургом-ординатором госпітальної хірур-
гічної клініки. В  Національному медичному університеті 
ім.  О. О. Богомольця працює з 1970 р.: асистент кафедри 
хірургії (1970–1981), доцент (1981–1985), професор (1985–
1992) кафедри хірургії. У  1970  р. захистив кандидатську 
дисертацію «Загрудинная предфасциальная тонкокишечная 
эзофагопластика при рубцовой непроходимости пищевода». 
У 1984 р. – докторську дисертацію на тему: «Восстановитель-
ные операции и их последствия при рубцовой непроходи-
мости пищевода». З 1992 р.  завідує кафедрою хірургії № 3 
Національного медичного університету. 

П. Д. Фоміним розроблено і впроваджено в практику нові 
методи операцій пластики стравоходу після механічних по-
шкоджень, запальних процесів і пухлинних уражень сег-
ментами товстої та тонкої кишок залежно від особливостей 
розгалуження мезентеріальних судин. 

Основні напрями наукової діяльності П. Д. Фоміна спря-
мовані на розробку на рівні світових стандартів, теоретич-
не обґрунтування і впровадження в клінічну практику ма-
лоінвазивних ендохірургічних і рентгенендоваскулярних 
технологій та приладів для лікування шлунково-кишкових 
кровотеч; електрозварювальних технологій в абдомінальній 
хірургії; хірургічної інфекції, абдомінального сепсису; роз-
робку Держаних стандартів вищої медичної освіти в Україні 
в галузі вивчення хірургічних дисциплін відповідно до між-
народних стандартів.

Автор 850 наукових праць, серед яких 22 монографії, 
68 авторських свідоцтв і патентів України на винахід, 15 ра-
ціоналізаторських пропозицій. Підготував 8 докторів і 
21 кандидата наук. 

Наукові праці вченого присвячені проблемам обґрунтуван-
ня та розробки нових методів діагностики й лікування у хірур-
гії, особливо доброякісних та злоякісних захворювань стра-
воходу, шлунково-кишкової кровотечі, жовчовивідних шляхів 
та інших органів черевної порожнини.

Основні наукові праці: «Эндоскопический мониторинг 
при желудочно-кишечных кровотечениях» (2002); «Руковод-
ство по клинической хирургии. Дифференциальная диагнос-
тика и лечение хирургических болезней» (2005); «Tigecycline 
is Еfficacious in the Treatment of Complicated Intra–Abdominal 
Infections» (2005); «Язва Дьелафуа» (2008); «Неопухолевые 
заболевания пищевода» (2009); »Хирургические болезни» 
(2017); «Очерки хирургии язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки» (2017).

Петро Дмитрович Фомін – член Європейського товари-
ства хірургів, член європейських спільнот European Society of 
Surgery (2002) та наукового комітету міжнародної асоціації 
«Рак шлунку» (International gastric cancer association, IGCA, 
2009). Член Правління та Президії Українського товариства 
хірургів, член комісії МОЗ і Міністерства освіти і науки 
України з розробки освітньо-кваліфікаційних характерис-
тик та Державних стандартів вищої медичної освіти в Украї-
ні, член комітету з Державних премій України у галузі науки 
і техніки.  

П. Д. Фомін нагороджений численними нагородами та від-
знаками: орденами Ярослава Мудрого V, IV, ІІІ ступенів (2004, 
2009, 2015), Почесними грамотами Кабінету Міністрів Украї-
ни (2001, 2008), відзнакою МОЗ України «Хрест Пантелеймона 
Цілителя» (2009), орденом Миколи Пирогова, пам’ятною ме-
даллю Теодора Бильрота Європейської академії природничих 
наук (2010, 2011), премією Кабінету Міністрів України (2015).

Президія НАМН України щиро вітає шановного Петра 
Дмитровича з ювілеєм, зичить йому гарного здоров’я, життє-
вих сил та творчої наснаги.
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