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МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ

У травні відзначив 60-річний ювілей директор 
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва 
НАМН України», доктор медичних наук, професор Ми-
кола Віллєнович Красносельський, головний редактор 
«Українського радіологічного журналу».

Вельмишановний Миколо Віллєновичу! У Вас 
за плечима не одне десятиріччя плідної благородної праці, 
яка продовжила й уможливила життя для тисяч пацієнтів. 
Ваш багаторічний досвід сьогодні допомагає впевнено 
крокувати обраним шляхом, радіти своїм особистим успі-
хам та досягненням нашого інституту, який щодня завдя-
ки Вашому піклуванню стає кращим і міцнішим.

Ви — відомий вчений-онколог, науковий, клініч-
ний та організаційний потенціал якого спрямований 
на розвиток таких напрямків, як пошук нових засобів 
оптимізації променевої терапії; профілактики та ліку-
вання ускладнень променевої терапії; розробки основ 
індивідуалізації комплексного лікування онкохворих; 
пошук нових механізмів, які впливають на агресію пух-
линного процесу та її корегування.

Професор М. В. Красносельський також видатний 
хірург широкого профілю — спеціалізація з онкології, 
загальної хірургії, торакальної хірургії, проктології, 
дитячої онкології. В його послужному списку рекон-
структивно-відновлювальні та пластичні операції при 
місцево-розповсюджених новоутвореннях шиї (трахея, 
стравохід, щитоподібна залоза, екстракраніальні магі-
стральні судини), органів грудної клітки (реконструк-
тивно-відновлювальні операції на грудному відділі тра-
хеї при рубцевих та пухлинних змінах, інтраторакальних 

магістральних судинах при новоутвореннях верхньої 
апертури та середостіння), грудної залози (одномомент-
ні реконструкції після радикальних мастектомій з ви-
користанням васкуляризованих аутотканин), органів че-
ревної порожнини та малого таза (розширено-комбіно-
вані оперативні втручання на печінці, шлунку, органах 
заочеревинного простору, малі та великі евісцерації).

Ця щедро обдарована людина знаходить час для 
різноманітних видів діяльності: він дійсний член (ака-
демік) Української технологічної академії наук по відді-
ленню «Сучасні медичні технології» (з 2005 р.), голов-
ний спеціаліст з хірургії Головного управління охорони 
здоров’я Харківської ОДА (2006–2014 рр.), головний 
редактор «Українського радіологічного журналу».

Микола Віллєнович — автор майже 150 наукових 
робіт, 2 монографій, 15 методичних рекомендацій, має 
2 патенти на винаходи та 11 — на корисну модель, 4 сві-
доцтва на авторське право.

М. В. Красносельський проходив стажування у клі-
ніці Лондонського королівського товариства з мікро-
хірургії, у шпиталі St. Marks з колоректальної хірургії, 
у Royal-шпиталі з онкохірургії (1993 р.) та у клініці бра-
тів Мейо, Роджестер, штат Міннесота, США (1995 р.).

Наполегливе навчання й безперервна практика, ви-
сока вимогливість до себе і колег при виконанні відпові-
дальних обов’язків — підтримки і повернення здоров’я 
пацієнтам — принесли Вам заслужену шану й високий 
авторитет серед медичного загалу Харкова і України. 
Скільки людей вдячні Вам не лише за високий профе-
сіоналізм хірурга, але й за демократичність, людську 
турботу і звичайне виявлення уваги!

І хоча попереду ще чимало труднощів, які маємо 
подолати, та багато нерозв’язаних проблем, ми впевне-
ні, що під Вашим керівництвом нас неодмінно чекають 
успіх і добра слава.

Дорогий Миколо Віллєновичу! Ще раз вітаємо Вас 
із ювілеєм! Бажаємо Вам ще багато років працювати, 
не знаючи ані втоми, ні невдач, ні суму. Зичимо Вам і Ва-
шим рідним міцного здоров’я, щастя, нових звершень 
у самовідданій праці на благо українському народу!
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