
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2016  91 

НЕКРОЛОГ 
 
УДК 616.092(Розенфельд) 

ПАМ’ЯТІ ЛЕОНІДА ГЕОРГІЙОВИЧА РОЗЕНФЕЛЬДА 
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ,  

АКАДЕМІКА НАМН УКРАЇНИ,  
ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 червня 2016 р. помер Леонід Геор-

гійович Розенфельд – видатний вчений в 
галузі рентгенології та медичної радіології, 
віце-президент НАМН України (2007-2011 
рр.), начальник науково-координаційного 
управління НАМН України (1994-2007 рр.), 
заступник академіка-секретаря Відділення 
НАН України, заступник директора ДУ «Ін-
ститут отоларингології ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка НАМН України», член-
кореспондент НАН України та академік 

НАМН України, Заслужений діяч науки і 
техніки України, професор. 

Л.Г. Розенфельд народився 3 червня 
1930 р. в сім’ї лікарів в м. Верхнє Лисичан-
ського району Луганської області. В 1954 р. 
він закінчив лікувальний факультет Київсь-
кого медичного інституту, після чого пра-
цював в медичних закладах Закарпатської 
та Кримської областей. З 1956 р. завідував 
рентгенологічним відділенням в клініці, 
якою керував видатний вчений-хірург Ми-
кола Михайлович Амосов. 

Наукові інтереси Леоніда Георгійови-
ча Розенфельда з того часу і протягом всієї 
трудової діяльності тісно пов’язані з вирі-
шенням широкого кола проблем рентгено-
логії, зокрема важливого розділу клінічної 
медицини – торакальної хірургії. Він перет-
ворив рентгенологічне відділення клініки на 
рентгенторакальне, де вперше в Україні 
виконувались передопераційні контрастні 
дослідження серця, стравоходу, легень. Це 
стало базою для написання кандидатської 
дисертації: «Рентгенодиагностика диверти-
кулов пищевода», яку Леонід Георгійович 
успішно захистив в 1967 р. З цієї проблеми 
ним опубліковано ряд статей в журналах, а 
також монографії: «Реконструктивная хи-
рургия пищевода», «Рентгенодиагностика 
опухолей пищевода, органов брюшной по-
лости и забрюшинного пространства», 
«Рентгенодиагностика заболеваний опери-
рованных органов пищеварительной систе-
мы». 

Новий етап наукової діяльності відо-
мого вченого припадає на роки, коли Л.Г. 
Розенфельд в 1967 р. очолив відділення ре-
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нтгенології та радіології в Київському нау-
ково-дослідному інституті отоларингології, 
керівником якого був видатний український 
вчений Олексій Сидорович Коломійченко. 
В цьому інституті Леонід Георгійович пра-
цював і донині на посаді заступника дирек-
тора з наукової роботи. 

В 1973 р. Л.Г. Розенфельд захистив в 
Москві в НДІ клінічної та експерименталь-
ної хірургії (керівник – Б.В. Петровський) 
докторську дисертацію: «Болезни опериро-
ванного и искусственного пищевода». З цим 
інститутом Леонід Георгійович довгі роки 
підтримував добрі стосунки і видав чимало 
наукових праць, зокрема з академіком  
Е.Н. Ванцяном. Вагомий творчий внесок 
зробив Л.Г. Розенфельд у розробку проблем 
діагностики захворювань верхніх дихальних 
шляхів та черепа. 

Леонід Георгійович Розенфельд є од-
ним з провідних вчених-медиків України в 
галузі рентгенології та медичної радіології, 
який збагатив науку працями дуже важли-
вого наукового значення як для фундамен-
тальної, так і прикладної медицини. В 1988 
р. під його керівництвом була створена в 
Україні служба термодіагностики. На основі 
досліджень академіка НАН та НАМН Укра-
їни О.Ф. Возіанова, директора Інституту 
урології та нефрології, який заснував першу 
в Україні лабораторію термодіагностики, 
Леонід Георгійович створює перший в 
Україні Центр термодіагностики. 

Л.Г. Розенфельд є основоположником 
розробки теоретичних і практичних аспек-
тів нового напрямку променевої діагности-
ки – неіонізуючого, абсолютно нешкідливо-
го, екологічно безпечного методу – дистан-
ційної термографії. Його монографії – «Ос-
новы клинической дистанционной термоди-
агностики» (1988), атлас «Клиническая тер-
модиагностика» (1991), «Компьютерная 
диагностика» (1993) є основою для подаль-
шого розвитку цього перспективного на-
прямку клінічної медицини. Він постійно 
вдосконалює рентгенорадіологічні методи-
ки в оториноларингології, займається авто-
матизацією променевого лікування осіб з 
пухлинами вуха, горла, носа. 

Про багатогранність таланту вченого, 
високу ерудицію свідчать роботи, які вияв-
ляють широту його наукових інтересів, на-

приклад, цикл праць щодо поєднаного за-
стосування НВЧ гіпертермії та променевої 
терапії. В його монографії «Принципы по-
иска решений медицинских проблем» 
(1990) запропоновано нові оригінальні під-
ходи до розв'язання задач теоретичної і клі-
нічної медицини. Велике значення як для 
медичної науки, так і практики має довід-
ник «Радіологічна термінологія» (1999, в 
співавт.), що включає 12 000 термінів (укра-
їнською, англійською, російською мовами) і 
має рівень термінологічного довідника з 
усіх розділів сучасної медичної радіології. 
Переклад та видання «Протоколів промене-
вої терапії» (2000, в співавт.) (протираково-
го дослідницького Центру Британської Ко-
лумбії, Канада) ознайомив українських лі-
карів-радіологів з системою терапії, конце-
птуально значною мірою відмінною від тієї, 
якою в Україні користувалися до видання 
цих протоколів. Новим напрямком різнома-
нітної наукової діяльності Л.Г. Розенфельда 
було вивчення механізмів демінералізації 
кісток при космічних польотах. Вчений ці-
леспрямовано займався розробкою нових 
підходів до вивчення проблем демінералі-
зації кісток, які основані на методах елект-
ронного парамагнітного, ядерного магніт-
ного і подвійного електронно-ядерного ре-
зонансу. Ці дослідження були важливими не 
тільки для космічної медицини, але й спри-
яли більш успішному застосуванню резор-
буючих імплантатів в ортопедії, травмато-
логії і стоматології. Першим виданням в 
Україні в галузі магнітно-резонансних зо-
бражень стала монографія «Магнітно-
резонансні зображення: фізичні принципи, 
поняття, термінологія» (2003). 

Л.Г. Розенфельд – автор понад 440 
друкованих наукових праць, в тому числі 21 
монографії, 3 учбових посібників, 25 автор-
ських свідоцтв. Особливу увагу він приді-
ляв підготовці наукових кадрів вищої ква-
ліфікації. Під його керівництвом захищено 
близько 10 докторських і 22 кандидатські 
дисертації. Учні вже очолюють кафедри, є 
професорами, доцентами. 

Леонід Георгійович був переконаний, 
що нові технології і створені на їх основі 
методи в практичній клінічній рентгенології 
не можуть бути самоціллю, вони повинні 
працювати, перш за все, на клінічні дисцип-
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ліни, тому і зрозуміла його тісна творча 
співпраця з такими видатними клініциста-
ми, як М.М. Амосов, О.Ф. Возіанов, О.С. 
Коломійченко, Б.В. Петровський.  

Л.Г. Розенфельд зберіг добру пам’ять і 
вдячність до свого другого вчителя О.С. 
Коломійченка і в 1990 р. видав монографію 
«Олексій Сидорович Коломійченко», в якій 
висвітлив життєвий шлях, наукову, педаго-
гічну, організаційну та громадську діяль-
ність видатного українського отоларинголо-
га, засновника Київського науково-
дослідного інституту отоларингології. 

Вчений високого громадського 
обов’язку, талановитий організатор, вимог-
ливий як до себе, так і до інших, принципіа-
льна людина – Л.Г. Розенфельд протягом 
багатьох років вів значну відповідальну 
науково-організаційну роботу. В момент 
становлення України як самостійної держа-
ви Л.Г. Розенфельду було доручено очолити 
Вчену медичну раду МОЗ України. За цю 
роботу він одержав багато відзнак. В 1993 
р., на запрошення Президента – засновника 
Академії медичних наук Олександра Федо-
ровича Возіанова, Л.Г. Розенфельд перей-
шов на роботу в Президію НАМН України, 
де працював на посадах віцепрезидента 
НАМН України (2007-2011 рр.), начальника 
науково-координаційного управління (1994-
2007 рр.). 

Напружену наукову та науково-
організаційну діяльність Л.Г. Розенфельд 
поєднував з великою громадською роботою. 
Він приймав активну участь у будівництві 
комплексу районної лікарні в м. Шпола 
Черкаської області, що носить тепер ім’я 
братів Коломійченків. Його виключна пра-

цездатність, висока наукова ерудиція, ком-
петентність одержали широке визнання і 
заслужену оцінку серед колег і громадсько-
сті. Л.Г. Розенфельд був куратором роботи 
7 проблемних комісій МОЗ та НАМН Укра-
їни з напрямку «Медицина екстремальних 
ситуацій», керівником комісії з протирадіа-
ційних та фармацевтичних препаратів Дер-
жавного Фармакологічного центру МОЗ 
України, довгі роки був експертом Євро-
пейського бюро ВООЗ з питань здоров’я та 
навколишнього середовища, членом Прези-
дії Вченої медичної ради МОЗ України, 
членом 10 редколегій та 14 редакційних рад 
провідних наукових журналів. Був Почес-
ним закордонним членом асоціації рентге-
нологів та радіологів Грузії, Почесним про-
фесором 3 університетів: Івано-Франківсь-
кого державного медичного університету, 
Тернопільського державного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського, Ха-
рківського національного медичного уні-
верситету; почесним громадянином м. Хар-
кова. 

Наукова та громадська діяльність Л.Г. 
Розенфельда відзначена високими держав-
ними нагородами – відзнакою Президента 
України; орденом ІІІ та ІІ ступенів «За за-
слуги», орденом Святого Станіслава з зір-
кою та стрічкою та численними Почесними 
грамотами. 

 
Ми глибоко сумуємо разом з рідними 

і близькими Леоніда Георгійовича.  
Світла пам'ять про Леоніда Георгі-

йовича Розенфельда назавжди збере-
жеться в серцях його численних друзів, 
учнів, колег по роботі. 

 
 

 
Колектив ДУ «Інститут отоларингології  

ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 
Українське наукове медичне товариство оториноларингологів  

Редколегія «Журналу вушних, носових і горлових хвороб» 


