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ІНФОРМАЦІЯ

8 січня 2005 року на 67 році після тяжкої хвороби

пішов із життя доктор технічних наук, кандидат медичних

наук, доцент кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології

Національного медичного університету імені О. О. Бого!

мольця, лауреат Державної премії України, засновник

Центру невідкладної пульмонології в м. Києві Юрій Дмит!

рович Усенко. 

Юрій Дмитрович народився 25 травня 1938 року в се!

лищі Філіповичі Полтавської області. В 1954 році закін!

чив з золотою медаллю Денисівську середню школу і був

зарахований на лікувальний факультет Київського ме!

дичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1960 році.

Після закінчення інституту був рекомендований на науко!

ву роботу. З 1960 року по 1962 рік навчався у клінічній

ординатурі, а з 1962 по 1964 рік в аспірантурі на кафедрі

туберкульозу Київського медичного інституту. Будучи

асистентом кафедри туберкульозу у 1965 році успішно

захистив кандидатську дисертацію. З 1971 по 1978 рік

працював в апараті ЦК Компартії України. Перебуваючи

на відповідальній державній роботі Юрій Дмитрович сві!

домо обрав практичну медицину, одночасно займав по!

саду доцента кафедри туберкульозу Київського інституту

удосконалення лікарів. В 1978 році очолив вперше ство!

рений відділ пульмонології Київського НДІ туберкульозу,

пульмонології та грудної хірургії. 

За його ініціативи та при безпосередній участі в Ук!

раїні проведено наукове обгрунтування, організаційна

робота по створенню системи пульмонологічної допомо!

ги, введенню нової лікарської спеціальності ! пульмоно!

логія. Усенко Ю. Д. є одним з організаторів та практичних

виконавців впровадження в пульмонологічну практику

ендоскопічних методів діагностики і лікування. Консуль!

тативна робота та підготовка кадрів, організація облас!

них пульмонологічних центрів обумовили в Україні значну

позитивну динаміку хворобливості, захворюваності і

смертності при хворобах органів дихання.

У 1984 році талановитий доктор і вчений на кон!

курсній основі був обраний на посаду доцента!завідувача

курсом пульмонології кафедри туберкульозу Київського

медичного інституту імені О. О. Богомольця.

Заснований конгрес пульмонологів СРСР, який про!

ходив в 1990 році в м. Києві, обрав Усенко Ю. Д. своїм

президентом та віце!президентом наукового товариства

пульмонологів СРСР. В 1992 році захистив докторську

дисертацію "Технологія одержання і використання висо!

кодисперсних лікувальних засобів у профілактиці захво!

рювань органів дихання на основі популяційно!еко!

логічного аналізу". 

За наукову розробку та створення системи пульмо!

нологічної допомоги в Україні удостоєний Державної

премії України в галузі науки і техніки за 1997 рік.

Автор понад 160 наукових праць, 5 патентів та понад

15 авторських свідоцтв, співавтор 3 монографій, понад

20 методичних рекомендацій з основних проблем

респіраторної патології, співавтор "Справочника пульмо!

нолога", член редакційної колегії збірників "Пульмоно!

логія" і "Туберкульоз".

Клініка невідкладної пульмонології, яку створив і

очолював Юрій Дмитрович, на базі якої працює курс пуль!

монології кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології

Національного медичного університету імені О. О. Бого!

мольця є консультативним, методичним і навчальним

центром як для міста Києва, так і для всієї України.

Пішов з життя чудовий лікар і педагог, гарна людина.

Світла пам'ять про Ю. Д. Усенка залишиться в серцях всіх

хто його знав і працював з ним.

Колектив кафедри фтизіатрії

з курсом пульмонології

Правління Асоціації фтизіатрів, пульмонологів

і торакальних хірургів м. Києва

ПАМ'ЯТІ ЛІКАРЯ І ВЧЕНОГО ЮРІЯ ДМИТРОВИЧА УСЕНКА


