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ЛЕОНІД ЯКОВИЧ ВАСИЛЬЄВ
До 65-річчя від дня народження

8 грудня минуло 65 ро-
ків кандидату медичних 
наук Леоніду Яковичу 
Васильєву — відомому 
харківському лікарю-
радіологу, організатору 
і науковцю. Визнаний 
фахівець з ядерної меди-
цини, радіології, онколо-
гії і терапії, свої знання 
і досвід він насамперед 
застосовує для збере-
ження здоров’я людей.

Закінчивши 1972 р. Харківський медичний ін-
ститут, Леонід Якович пройшов великий профе-
сійний шлях — від ординатора лікарні до головно-
го лікаря клініки ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С. П. Григор’єва НАМН України».

Протягом багатьох років як практик охорони 
здоров’я лікар вищої категорії Л. Я. Васильєв неодно-
разово позитивно виявляв себе при організації радіоло-
гічних бригад з надання спеціалізованої медичної до-
помоги потерпілим при радіаційних інцидентах у різ-
них регіонах України. Практичну і організаційну діяль-
ність завжди з успіхом поєднує з науковою, у 1990 році 
захистив кандидатську дисертацію за темою «Радиону-
клидная диагностика нарушений гемопоэза у больных 
злокачественными новообразованиями и истинной по-
лицитемией». Опублікував понад 100 робіт.

Він є винахідником і раціоналізатором, отримав 
кілька авторських свідоцтв на винаходи.

Наукові дослідження кандидата медичних 
наук Л. Я. Васильєва мають важливе практичне зна-
чення для охорони здоров’я, оскільки присвячені ак-
туальним проблемам радіонуклідної діагностики он-
кологічних і гематологічних захворювань, у тому чис-
лі дітей і підлітків.

Методичні підходи, застосовувані Л. Я. Васильє-
вим у комплексі з клінічними даними, дозволили розро-
бити критерії формування «груп ризику» виникнення 
раку та передраку щитоподібної залози серед ліквідато-
рів аварії на ЧАЕС. Результати інших його досліджень 
і винаходів також спрямовані на поліпшення якості 

надання населенню спеціальної медичної допомоги. 
Особлива увага науковця сьогодні спрямована на таку 
актуальну проблему, як поява других пухлин. Нещодав-
но під керівництвом Л. Я. Васильєва з успіхом заверше-
на науково-дослідна робота за темою «Ретроспектив-
ний аналіз клініко-морфологічних характеристик мета-
хронних, вторинних та пізніх метастатичних пухлин».

У наступному році має бути завершена тема «Від-
значити можливу роль спеціальних методів лікування 
першої пухлини у появі других раків».

Про досягнуті результати в цьому напрямку свід-
чать дані останніх досліджень, опубліковані у стат-
тях Л. Я. Васильєва зі співавторами: «Інформація про 
другі первинні пухлини як результат математичної об-
робки даних катамнезу», «Можливі аспекти впливу 
спеціального лікування на появу других пухлин у он-
кологічних хворих», «Результати математичної оброб-
ки даних катамнезу про другі первинні пухлини».

Тривалий час Леонід Якович очолював Україн-
ське товариство фахівців з ядерної медицини (нині 
віце-президент), він входить до складу редакційної ко-
легії «Українського радіологічного журналу». Високо 
оцінено його організаційні здібності у проведенні на-
укових з’їздів і конференцій, багаторічну плідну нау-
кову і практичну діяльність, високий професіоналізм. 
Неодноразово Л. Я. Васильєва було нагороджено по-
чесними грамотами Національної академії медичних 
наук України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Департаменту охорони здоров’я Харківської міської 
ради. Серед нагород ювіляра медаль «Трудова слава» 
і диплом міжнародних рейтингових технологій і соці-
ології «Золота фортуна». В номінації «За вагомий вне-
сок в розвиток вітчизняної науки» його було нагоро-
джено медаллю «20 років незалежності України».

Особливою нагородою, яка завжди зобов’язує 
залишатися відданим головній справі життя, Лео-
нід Якович вважає почесне звання «Заслужений лікар 
України».

Своє 65-річчя ювіляр зустрічає у розквіті твор-
чих сил. Щиро вітаємо Леоніда Яковича, зичимо йому 
міцного здоров’я, подальшої активної плідної науко-
вої діяльності, нових звершень у самовідданій бороть-
бі за здоров’я українського народу.
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