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Леонід Якович Васильєв народився 8 грудня 
1949 року в селі Одринка, що на Харківщині. Після 
школи вступив до Харківського медичного інституту, 
який закінчив 1972 року. Починав працювати орди-
натором  у лікарні. Пізніше його професійна діяль-
ність була пов’язана з військовою службою й роботою 
на суднах торгового флоту. Тридцять із сорока остан-
ніх років, відданих ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С. П. Григор’єва», працює головним лікарем.

Визнаний спеціаліст з ядерної медицини, радіо-
логії, терапії та онкології, Л. Я. Васильєв від самого 
початку в професії невпинно поглиблював свої наукові 
знання. Захистивши 1990 р. у Київському НДІ онколо-
гії та радіології дисертацію на тему «Радіонуклідна ді-
агностика порушень гемопоезу у хворих на злоякісні 
новоутворення та істинну поліцитемію», отримав нау-
ковий ступінь кандидата медичних наук. Одним із на-
прямків його наукової та практичної діяльності було 

вивчення і дослідження критеріїв формування по-
тенційних «груп ризику», яким загрожує рак і перед- 
рак щитоподібної залози. Зокрема, в полі його спо-
стереження — стан здоров’я десятків сотень учасни-
ків ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Наукові 
розробки Л. Я. Васильєва, безперечно, мають важли-
ве практичне значення для галузі охорони здоров’я, 
оскільки передусім присвячені завданням радіону-
клідної діагностики онкологічних та гематологічних 
захворювань, у тому числі й дитячого населення.

Проблема других пухлин, одна з серйозних про-
блем онкології, знайшла своє відображення в очолю-
ваній Л. Я. Васильєвим науково-дослідній роботі «Ре-
троспективний аналіз клініко-морфологічних характе-
ристик метахронних, вторинних та пізніх метастатич-
них пухлин у виникненні других раків».  Актуальною 
визнана НДР «Відзначити можливу роль спеціальних 
методів лікування першої пухлини у появі других ра-
ків».   Досягти максимальної ефективності в діагнос-
тиці таких захворювань можна лише завдяки впрова-
дженню сучасних інформаційних технологій. Саме 
на придбання й установку такого обладнання націлені 
сьогодні плани головного лікаря.

 Дослідження, спрямовані на визначення при-
чин виникнення вторинних пухлин, тривають. Утім, 
їх результати, як і численні винаходи та рацпропозиції 
Леоніда Яковича, насамперед стосуються підвищення 
якості надання спеціалізованої медичної допомоги. 
Слід зазначити, що лікар вищої категорії Л. Я. Васи-
льєв завжди вчасно,  терміново і високопрофесіональ-
но організовував радіологічні бригади у складі фахів-
ців у випадках радіаційних інцидентів. За його участі 
підготовлено численні  методичні рекомендації, тема-
тичні листи та інше. Велика увага в розроблених ним 
особисто і в співавторстві методичних документах 
належить доступному застосуванню диспансеризації 
хворих на рак щитоподібної залози і грудних залоз, 
щоб запобігти  розвитку найбільш поширених в Укра-
їні онкологічних захворювань.

Наукова діяльність Л. Я. Васильєва невід’ємно 
пов’язана з Українським товариством ядерної медици-
ни. Як віце-президент товариства він займається ор-
ганізацією і проведенням з’їздів і науково-практичних 
конференцій, які виступають флагманами втілення но-
вих ідей у цій галузі. Член редколегії «Українського 
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радіологічного журналу», автор близько двохсот на-
укових публікацій в цьому та інших виданнях, Леонід 
Якович також є постійним рецензентом статей, бере 
активну участь у формуванні випусків.

Заслуги Л.Я. Васильєва щодо організації та управ-
ління охорони здоров’я оцінено кількома грамотами 
Президії НАМН України та місцевих органів влади. 
Він удостоєний звання «Заслужений лікар України». 
Серед почесних нагород — відзнака Міжнародної 
академії рейтингових технологій і соціології «Золота 
фортуна», медалі «Трудова слава» та «20 років Неза-
лежності України. 

Нещодавно Леонід Якович отримав звання «По-
чесний громадянин Нововодолазької громади».  
І для цього є неабиякі підстави. Відповідно до укла-
дених договорів із районними держадміністрація-
ми області він організовує виїзди лікарських бригад 
у віддалені села для медичного обстеження сільських 
трудівників. Завдяки цьому сотні сельчан отримали 
кваліфіковані консультації та стаціонарну медичну 
допомогу, адже мешканці сіл, особливо похилого віку, 

нерідко не можуть навіть виїхати за межі свого місця 
проживання.

 Хоч Л. Я. Васильєв уже давно харків’янин, 
він постійно відвідує свою малу батьківщину — 
село Одринка, де народилися, працювали і були по-
ховані  представники кількох поколінь його предків. 
Уже тривалий час Леонід Якович працює над книгою 
про історичне минуле рідного села, яку планує опублі-
кувати наступного року. 

Щиро вітаємо вельмишановного ювіляра, зичимо 
йому здійснення бажань у його благородному праг-
ненні, добрих результатів у всіх починаннях, нових 
успіхів на теренах медицини на користь здоров’я на-
роду України.
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