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МЕЧЕВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
(1943–2018)

23 жовтня на 76-му році пішов із життя доктор 
медичних наук, професор, заслужений діяч науки 
і техніки України Мечев Дмитро Сергійович.

Майже 25 років учений очолював кафедру радіо-
логії Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика, і лише нещодавно, з погір-
шенням стану здоров’я, перейшов на посаду професо-
ра цієї кафедри. Десять років поспіль (1999–2008 рр.) 
він очолював кафедру радіології, об’єднану з кафе-
дрою променевої діагностики, де викладали рентге-
нодіагностику, ультразвукову діагностику, променеву 
терапію, ядерну медицину, радіаційну гігієну.

Наукова і практична діяльність професо-
ра Д. С. Мечева добре відома не тільки в Україні, 
але й за кордоном. Ним уперше було започаткова-
но гістоавторадіографічні дослідження радіофарм-
препаратів, клінічні методи остеосцинтиграфії, 

лімфосцинтиграфії, позитивної візуалізації пухлин, 
схеми комплексного лікування кісткових метастазів 
гормонозалежних пухлин з радіоактивними препара-
тами фосфору, стронцію, самарію та інше.

Дослідження цього непересічного науковця від-
творені у понад 600 публікаціях, серед яких більше 
30 монографій, підручники і посібники, чимало па-
тентів на винаходи з радіонуклідної діагностики. 
Про досягнення професора Д. С. Мечева як педагога 
радіологічної освіти свідчать його підручники «Про-
менева діагностика» (2009 р.), «Радіаційна гігієна» 
(2013 р.), «Радіологія» (2013 р., 2017 р.) та актуальні 
монографії. А ще численні учні, що під його керівни-
цтвом написали і захистили кандидатські та доктор-
ські дисертації.

Це був учений, якого цікавило надто широке коло 
наукових знань. Він устигав займатися громадською 
діяльністю, його всюди запрошували, позаяк довіряли 
як чесній і щирій талановитій та дуже працелюбній 
людині.

Головний редактор «Радіологічного вісника», 
Дмитро Сергійович був членом редколегії і «Укра-
їнського радіологічного журналу» від початку його 
створення і до сьогодні.

Внесок у медичну радіологію професора 
Д. С. Мечева було високо оцінено в наукових верствах 
у нашій країні та за її межами.

Колеги Дмитра Сергійовича, його учні, друзі, 
співробітники завдячують йому не лише за багату 
наукову спадщину, але й за його гуманітарну схиль-
ність — безмежну любов до поезії, музики, театру, 
якою він добре умів наділяти своє оточення.

Світла пам’ять про цього доброзичливого, краси-
вого, гідного і мужнього чоловіка назавжди залишить-
ся в наших серцях.
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