Наука Кардиология 4/2013

In memoriam

В памет на акад. Илия Томов
Колеги, ученици и последователи изпратиха видния учен и клиницист акад. Илия
Томов. Той почина на 84-годишна възраст.
Акад. Илия Томов завършва хуманна медицина в София през 1953 г., придобива специалности по вътрешни болести и кардиология. През 1961 г. е избран за
асистент в Катедрата по вътрешни болести към Медицинска академия – София, откъдето започва неговата кариера. Става доцент през 1976 г., а през
1980 г. – професор по кардиология. През 1986 г. е избран за директор на водещия
за страната Национален център по сърдечно-съдови заболявания (сега Национална кардиологична болница) и го ръководи до 1998 г. Дълги години ръководи Катедрата по кардиология към Националния център по сърдечно-съдови
заболявания. През 1988 г. е избран за член-кореспондент на БАН и за академик –
през 1992 г.
Акад. Илия Томов е сред основоположниците на модерната българска кардиология
и един от първите признати в международен мащаб български учени, уважаван член на множество международни комитети и дружества. Има над 400
научни труда, публикувани във водещи медицински издания в България и по света. Те
са принос главно във фукционалната диагностика. Трудовете му в областта
на векторкардиографията, ЕКГ теста с обременяване и аритмологията са
актуално научно ръководство за колегите и в момента. Акад. Томов въвежда
в България диагностични методи като ехокардиографията, векторгардиографията и ЕКГ стрес теста, които са широко използвани и днес.
Акад. Томов се стремеше да премахне посредствеността в медицината и
в частност в кардиологията. Стремеше се да пренесе стила на модерната
кардиология и на медицината на доказателствата във всички лечебни заведения в страната. Той се бореше с псевдонауката и се противопоставяше на
„западни възпитаници“ със съмнителни позиции по света. Дълги години акад.
Томов се стремеше да направи модерната кардиология достъпна за всички
българи.
Акад. Илия Томов отдаде голяма част от живота си на обучението на българските лекари. Няколко години обикаляше всички градове в страната и на
срещи с медицинската общност представяше най-новите диагностични и
терапевтични подходи. Неговите лекции ще се помнят от поколения лекари.
Дълги години акад. Илия Томов бе почетен главен редактор на списание „Наука
Кардиология“ и, благодарение на неговото активно участие, успя да наложи
това издание като най-известното, четено и предпочитано списание у нас в
областта на кардиологията.
Акад. Томов ще бъде винаги в паметта на своите колеги като пример за
всеотдаен лекар, съпричастен към болката на пациента, водещ учен и сладкодумен учител, преподавал увлекателно сложната кардиологична наука. Той остави трайна следа сред цялата българска медицинска общност.
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