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Медична громадськість України понесла тяжку втра�

ту 27 вересня 2006 року після тяжкої недуги пішла з жит�

тя доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч на�

уки та техніки України, віце�президент Української

асоціації "Астма та алергія", голова асоціації лікарів�пе�

діатрів Київської області, член педіатричної секції Фарм�

комітету МОЗ України, член Міжнародної та Української

асоціації лікарів�педіатрів, алергологів і пульмонологів,

головний дитячий алерголог МОЗ України, завідувач ка�

федри педіатрії №1 Національної медичної академії

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України Ла�

сиця Ольга Ларіонівна.

О. Л. Ласиця народилась 9 листопада 1938 року в

сім'ї військовослужбовця. Після закінчення у 1955 році із

золотою медаллю середньої школи в м. Одесі вона пос�

тупила на педіатричний факультет Одеського медичного

інституту, який блискуче закінчила в 1961 році, отримав�

ши диплом із відзнакою.

На початку трудової діяльності О. Л. Ласиця викону�

вала обов'язки районного педіатра в Одеській області. В

1963 році вона поступила в очну аспірантуру на кафедру

педіатрії Київського медичного інституту. Після закінчен�

ня аспірантури працювала завідувачем відділом Мука�

чівської філії Львівського інституту педіатрії, акушерства

та гінекології. 

З 1971 року Ольга Ларіонівна займалась науково�

викладацькою діяльністю на кафедрі госпітальної педіат�

рії Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця,

спочатку на посаді асистента, потім доцента і професора

кафедри.

З 1987 року і до кінця своїх днів професор О. Л. Ла�

сиця працювала завідувачем кафедри педіатрії №1

Київського інституту удосконалення лікарів МОЗ СРСР, а

нині — Національної медичної академії післядипломної

освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.

Ольга Ларіонівна була гідною вихованкою українсь�

кої педіатричної школи. Її науковими керівниками були

член�кореспондент АМН СРСР, доктор медичних наук,

професор О. М. Хохол і член�кореспондент АМН СРСР і

України, доктор медичних наук, професор В. М. Сидель�

ников. У 1966 році Ольга Ларіонівна успішно захистила

кандидатську дисертацію, а в 1983 році — докторську

дисертацію на тему "Клініко�імунологічна характеристи�

ка астматичного бронхіта у дітей". 

Головними науковими напрямами професора О. Л. Ла�

сиці протягом багатьох років були дитяча алергологія і

пульмонологія. Ольга Ларіонівна є засновником науково�

го напряму дитячої алергології в українській педіатрії, во�

на створила дитячу алергологічну службу України і була

впродовж багатьох років її беззмінним керівником. Вона

створила не тільки школу дитячих алергологів високої

кваліфікації, а єдиний, дружній колектив однодумців. Її

вихованцями є практично всі дитячі лікарі�алергологи і ві�

домі зараз вчені, які працюють в цій галузі медицини. Під

керівництвом професора О. Л. Ласиці захищено 3 док�

торських і 9 кандидатських дисертацій. Вона була чле�

ном 2 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій і

членом редколегій 8 українських медичних журналів

різного профілю, в кожному з яких влучно викладала

свої погляди щодо конкретної патології.

Ольга Ларіонівна — автор понад 360 наукових робіт,

серед яких 7 монографій і 8 учбових посібників з акту�

альних проблем педіатрії, дитячої алергології і пульмоно�

логії, серед яких найбільш значні — "Диатезы у детей"

(1991 р.), "Внешняя среда и аллергические заболевания

у детей", "Бронхиальная астма в практике семейного вра�

ча" (2001 р.), "Алергологія дитячого віку" (2004 г.), які

стали настільною книгою кожного педіатра�алерголога.

Вона була співавтором перших в Україні видань "Енцик�

лопедія дитинства" і "Російсько�українсько�латинський

словник медичних термінів" (1992 р.).

Наукові розробки професора О. Л. Ласиці знайшли

широке визнання в Україні та за рубежем — в Іспанії,

Греції, Італії, Німеччині, Англії, Швеції, Франції, Чехії.

Щорічно вона приймала участь в роботі конгресів Євро�

пейського респіраторного товариства і Європейської

асоціації алергологів і клінічних імунологів. Ольга Ларіо�

нівна наполегливо впроваджувала нові досягнення світо�

вої та вітчизняної науки в практичну охорону здоров'я. Їй

завжди були притаманні висока творча наснага, сучасне

розуміння проблем і перспектив наукових досліджень,

що привертало до неї молодих лікарів. 

Як головний дитячий алерголог МОЗ України профе�

сор О. Л. Ласиця доклала багато зусиль для організації і

розвитку дитячої алергологічної служби. Вона була

ініціатором і приймала активну участь у розробці поло�

жень та наказів, згідно яких у 1992 році була створена

лікарська спеціальність "дитяча алергологія". Підготовка

фахівців даного профілю в країні відбувається на ка�

федрі педіатрії №1 НМАПО ім. П. Л. Шупика. Під керів�

ництвом Ольги Ларіонівни створені учбові плани і програми

для циклів спеціалізації і передатестаційних циклів за фа�

СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА ЛАСИЦІ ОЛЬГИ ЛАРІОНІВНИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ



70

ною з широким світоглядом, яка об'єднувала навколо се�

бе колектив однодумців і кожному надавала можливість

реалізувати свою творчу особистість.

Ольга Ларіонівна була з нами 19 років. Вона прийш�

ла на кафедру 22 вересня 1987 року і відразу дуже легко

і органічно ввійшла в життя кафедри і базової клініки —

Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТ�

ДИТ", змогла створити у колективі атмосферу довір'я,

подтримки і взаєморозуміння.

Будучи людиною сучасною, активною, з інтенсивним

ритмом життя, Ольга Ларіонівна дуже чітко відчувала

потреби дня, практичної медицини і наукових перспек�

тив.

Ольга Ларіонівна була цільною і сильною особис�

тістю. В ній органічно поєднувались інтереси до наукових

досліджень, викладацької та клінічної роботи. Вона була

мудрою і глибоко порядною людиною, тонко відчувала

біль іншого, завжди була готова допомогти і словом і

ділом, вміла підібрати "ключик" до кожного співробітни�

ка, хворої дитини та її батьків, змогла створити серед

співробітників кафедри і базової клініки єдиний, дружній

колектив. Ольга Ларіонівна була нашим вчителем і нас�

тавником, вимогливим та одночасно терплячим. 

Вона була багатогранною і високо ерудованою лю�

диною, яка добре розбиралася не лише в медицині, але й

в культурі, історії, політиці. З нею завжди було цікаво.

Вона писала чудові вірші, які часто присвячувала коле�

гам, однодумцям, близьким. У багатьох співробітників

кафедри і лікарів базових відділень УДСЛ "ОХМАТДИТ"

зберігаються такі теплі пам'ятні знаки.

Ольга Ларіонівна назавжди залишиться з нами 

Колектив співробітників кафедри педіатрії №1

НМАПО ім. П. Л. Шупика і УДСЛ "ОХМАТДИТ" (м. Київ)

Правління асоціації фтизіатрів і 

пульмонологів України

хом "дитяча алергологія", а також комп'ютерні тестові

програми з цієї ж спеціальності. 

Професор О. Л. Ласиця багато уваги приділяла ор�

ганізації і проведенню учбово�методичного процесу на

кафедрі, спрямованого на максимальне задовільнення

потреб практичної педіатрії. Починаючи з 1991 року,

окрім традиційних циклів з педіатрії, вперше в Україні був

проведений цикл тематичного удосконалення з дитячої

алергології та імунології, а з 1994 року постійно проводи�

лись цикли з дитячої алергології та пульмонології. Відпо�

відно до наказу МОЗ України систематично проводились

цикли інтернатури з педіатрії, з 1997 року — цикли з

педіатрії для лікарів і лікарів�інтернів сімейної медицини. 

Ольга Ларіонівна мала надзвичайний лекторський

дар, що завжди відчувалось у змістовних доповідях і вис�

тупах, вона приймала активну участь в обговоренні спір�

них питань на багатьох конференціях, з'їздах і симпозіу�

мах. 

Професор Ласиця О. Л. була високо кваліфікованим,

досвідченішим та вдумливим клініцистом, який постійно

працює над удосконаленням своєї професійної майстер�

ності. Вона могла приймати неординарні, навіть сміливі

рішення. Ольга Ларіонівна неодноразово, безвідмовно

виїзджала за завданням МОЗ України на розбори різних

складних ситуацій, зумовлених спалахами захворювань,

з'ясуванням причин різкого погіршення стану здоров'я

дітей, проводила їх аналіз, багатьох хворих консульту�

вала.

Ольга Ларіонівна була всебічно обдарованою, високо

інтелігентною, цілеспрямованою і наполегливою люди�

ною з блискучим даром керівника�організатора, люди�
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