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Ювілеї

Безруков Леонід Олексійович
(до 75-річчя з дня народження)

Третього вересня відсвяткував свій 75-літній
ювілей професор кафедри педіатрії та дитячих
інфекційних хвороб Леонід Олексійович Безруков. Не одне покоління науковців та педіатрівпрактиків вдячне своєму талановитому Вчителю,
який на правду вважається фундатором сучасної
педіатричної школи на Буковині. Слова безмежної вдячності лунають на адресу ювіляра і від
сотень маленьких буковинців та їх батьків, які
завдячують Лікарю від Бога врятованим життям
та збереженим здоров’ям.
А розпочинав свою трудову діяльність після
закінчення у 1963 р. Харківського медичного
університету Леонід Олексійович на Волині, працюючи два роки лікарем-педіатром у селищі Торчин. Місцеві мешканці до тепер добре пам’ятають молодого ерудованого лікаря-початківця,
якому навіть через півстоліття довіряють здоров’я своїх внуків та правнуків, долаючи для консультацій не одну сотню кілометрів, звертаючись у
складних випадках за допомогою та надією до
ювіляра аж у Чернівцях.
Отримавши безцінний досвід практичної
роботи, Л.О. Безруков продовжує навчання в аспірантурі на кафедрі педіатрії Київського медичного інституту під керівництвом видатного вченого – професора І.М. Руднєва. Після успішного
захисту кандидатської дисертації, виконаної під
керівництвом професорів І.М.Руднєва та
А.Ю.Вершигори, що присвячувалася інфекційноалергічним процесам у дітей, Леонід Олексійович
продовжив роботу на цій кафедрі до 1975 року.
Упродовж 1975-1980 рр. Леонід Олексійович
працює імунологом в Інституті клінічної та експериментальної хірургії м. Києва, а в період

1980-1983 рр. – доцентом кафедри педіатрії №3
КМАПО ім. Шупика під керівництвом професора
Ж.П. Гудзенко.
У цей період Л.О. Безруков стоїть у витоків
дитячої алергології в Україні, проводить масштабні алергологічні та імунологічні дослідження,
багато консультує і практикує. Організаторські
зусилля Безрукова Л.О., як першого дитячого
алерголога України, спрямовані на створення
структури служби дитячої алергологічної допомоги в Україні та м. Києві.
У 1983 р. Л.О. Безруков переїжджає до
м. Чернівці, де призначений завідувачем кафедри
дитячих хвороб Чернівецького медичного інституту, та одразу розпочинає активну та широкомасштабну наукову, лікувальну та педагогічну роботу. У 1990 році в Києві він успішно захищає
докторську дисертацію на тему «Бронхообструктивний синдром при гострих респіраторних інфекціях у дітей раннього віку».
Упродовж 26 років (з 1983 по 2009 роки) у
Чернівецькому медичному інституті (пізніше –
Буковинській державний медичній академії та
Буковинському державному медичному університеті наразі) Л.О.Безруков завідує кафедрою
педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
За цей період кафедра дає початок створенню
нових кафедр педіатричного спрямування на теренах Буковинського медичного університету – так, у
1994 році створено кафедру пропедевтики дитячих
хвороб і у 2000 році – кафедру факультетської педіатрії (нині – педіатрії та медичної генетики).
Під керівництвом Леоніда Олексійовича
співробітники кафедри ретельно вивчають питання етіопатогенезу, клініки, діагностики, лікуван115
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ня та прогнозу захворювань органів дихання
(бронхообструктивний синдром, бронхіальна
астма, гострі пневмонії), питання невідкладної
допомоги та інтенсивної терапії в педіатрії, значну увагу приділяючи дослідженням екологічнозалежних захворювань у дітей. За ініціативи Леоніда Олексійовича кафедра займається активною
міжнародною діяльністю, співробітники брали
активну участь у роботі міжнародних наукових
конференцій у Польщі, Франції, Німеччині, Росії.
Під керівництвом професора Л.О. Безрукова
виконано й успішно захищені 21 кандидатська та
3 докторські дисертаційні роботи. У 2009 році
ім’я професора Леоніда Олексійовича Безрукова
поповнило лави Почесних членів Київського то-
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вариства дитячих лікарів. Наукову та педагогічну
діяльність Леонід Олексійович поєднує з великою науково-організаційною роботою, оскільки
він є незмінним головою Чернівецького осередку
Асоціації педіатрів України та багато працює над
підвищенням кваліфікації лікарів клінічної бази
та Чернівецької області.
Леонід Олексійович – цікавий співрозмовник, інтелігентна чутлива людина, ерудований
лектор, талановитий педіатр, чудовий керівник та
видатний науковець. Колектив кафедри педіатрії
та дитячих інфекційних хвороб та педіатрична
громадськість Буковини щиро вітає ювіляра, бажає міцного здоров’я та довгих років творчої
професійної активності!

Редколегія журналу приєднується до привітань і зичить
поважному ювілярові міцного здоров’я, вірних друзів, родинного добробуту,
творчого натхнення та невичерпної енергії
для подальших наукових звершень!
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