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ІНФОРМАЦІЯ

20 грудня виповнилося 50 років провідному науково�

му співробітнику клініко�функціонального відділення ДУ

"Національний інституту фтизіатрії і пульмонології  імені

Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України" док�

тору медичних наук, старшому науковому співробітнику

Сергію Івановичу Лещенко.

С. І. Лещенко народився у 1958 році у м. Ромни

Сумської області.  У 1976 році закінчив середню школу, у

1979 році поступив на лікувальний факультет Київського

медичного інституту ім. О. О. Богомольця, а після 4�го

курсу перевівся на військово�медичний факультет Куйби�

шівського медичного інституту, який закінчив у 1985 році.

Подальша професійна діяльність Лещенка С. І. була

пов'язана із службою у збройних силах, а із 1986 року він

працював дільничим лікарем�терапевтом, а згодом

завідувачем поліклінічним відділенням ЦРЛ м. Києва, на�

далі — клінічний ординатор Інституту фтизіатрії і пульмо�

нології.

Свою наукову діяльність розпочав у 1991 році у сті�

нах Науково�дослідного інституту фтизіатрії і пульмоно�

логії ім. акад. Ф. Г. Яновського МОЗ України (нині ДУ

"Національний інституту фтизіатрії і пульмонології  імені

Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України"), куди

був зарахований  за конкурсом на посаду молодшого нау�

кового співробітника.

Нестримне бажання до нових методів досліджень,

нового і прогресивного у медичній науці  дозволило юві�

ляру швидко досягти висот уже на науковому поприщі,

результатом чого став у 1994 році захист дисертації на

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

"Показники системи ейкозаноїдів і можливості її корекції

у хворих з хронічним легеневим серцем".  Працюючи мо�

лодшим, старшим науковим співробітником, асистентом

кафедри фтизіатрії Київського інституту удосконалення

лікарів С. І. Лещенко весь час був серед осіб, які впровад�

жували нові методи діагностики та лікування, проводили

розробку нових лікарських препаратів. Результатом цих

пошуків і напрацювань став захист докторської дисер�

тації "Омега�3 поліненасичені жирні кислоти у комплекс�

ному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем" у

2002 році. Він опублікував понад 100 робіт, є автором 6

патентів на винаходи, численних методичних рекомен�

дацій та інформаційних листків, нововведень в охорону

здоров'я, у 2003 році С. І. Лещенку присвоєне вчене зван�

ня старшого наукового співробітника.  

Науковими інтересами і пріоритетами досліджень

С. І. Лещенка є питання фізіології та патофізіології сис�

тем дихання та кровообігу при захворюваннях легень,

обміну біологічно активних речовин, зокрема системи

простаноїдів, дослідження можливостей корекції їх по�

рушень у хворих із захворюваннями легень шляхом зас�

тосування омега�3 поліненасичених жирних кислот, питан�

ня клініки та патогенезу інтерстиціальних захворювань

легень.     

Завдяки властивим ювіляру цілеспрямованості, напо�

легливості, постійному відчуттю потреб сьогодення прак�

тичної медицини, великій працездатності та вимогливості

до себе та оточуючих С. І. Лещенко весь час знаходиться

у вирі наукових подій, продовжує наукові дослідження, є

науковим керівником при виконанні кандидатської ди�

сертаційної роботи. 

С. І. Лещенко приймає активну участь у житті інститу�

ту: він є членом вченої ради інституту, член  апробаційної

ради по розгляду кандидатських і докторський дисер�

таційних робіт, член комісії по прийманню кандидатських

іспитів за спеціальністю пульмонологія. Сергій Іванович —

досвідчений лектор, виступає з лекціями на курсах підви�

щення кваліфікації лікарів із питань функціональної діаг�

ностики, пульмонології. Висококваліфікований лікар,

досвідчений науковий співробітник, який постійно вдос�

коналює свою майстерність, користується заслуженою

повагою колег та хворих. Увага, доброзичливість, бажан�

ня прийти на допомогу, інтуїція лікаря, висока відпові�

дальність за власні рішення є рисами характеру ювіляра.

Людяність, доброта, порядність знаходять свій відгук у

серцях людей, які з ним працюють, звертаються за допо�

могою.

Співробітники Інституту висловлюють у день ювілею

С. І. Лещенку слова глибокої шани, щиро бажають міцно�

го здоров'я, подальших успіхів та оптимізму, творчої нас�

наги й усіляких успіхів у житті.
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