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О Ф І Ц І Й Н И Й  Р О З Д І Л

Член-кореспондент  
НАМН України 

Л. В. Новицька-Усенко

10 липня виповнилося 85 років завідувачці кафедри  
ане стезіології та інтенсивної терапії Дніпропетров-

ської державної медичної академії (1973–2008), професорці 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетров-
ської державної медичної академії (з 2008 р.), Заслуженому 
діячу науки УРСР (1984), лауреату премії уряду Російської 
Федерації (1999), лауреату Державної премії України (2000), 
членові-кореспонденту НАН України, членові-кореспонден-
ту НАМН України, докторові медичних наук, професорці 
Людмилі Василівні Новицькій-Усенко.

У 1958 році з відзнакою закінчила Дніпропетров-
ський державний медичний інститут. В 1962 році за-
хистила там кандидатську дисертацію на тему: «Со-
стояние гемодинамики, функции внешнего дыхания и 
межуточного обмена при различных видах обезболивания».  
А в 1971 році – докторську дисертацію на тему: «Гемодинами-
ка и кислотно-щелочное равновесие у онкологических боль-
ных в связи с премедикацией, обезболиванием и методом ве-
дения послеоперационного периода».

Основні напрями наукової діяльності Людмили Василівни 
Новицької-Усенко присвячені вивченню механізмів адаптації 
гомеостазу при різних критичних станах (операційна травма, 
нейротравма, хімічна травма та ін.) і розробці заходів щодо 
захисту організму від агресії з метою збереження адекватного 
функціонування систем життєзабезпечення, нові підходи до 
вибору оптимальних варіантів анестезії залежно від характе-
ру оперативного втручання та віку хворого. Вона розробила 
оригінальні методи життєзабезпечення постраждалих при 
техногенних аваріях і катастрофах, перш за все в гострому 
періоді тяжкої черепно-мозкової травми, технології застосу-
вання екстракорпоральних методів детоксикації у хворих на 
гостру хімічну травму.

Своїми дослідженнями Л. В. Новицька-Усенко обґрун-
тувала використання негемоглобінового кровозамінника з 
газотранспортною функцією – перфторану при нейротрав-
мі, постреанімаційній хворобі, гострому інфаркті міокар-
да, сепсисі, поліорганній недостатності, що сприяє при-
скоренню клінічного видужання, зменшенню ускладнень, 

зниженню летальності та поліпшенню якості життя цих хво-
рих у віддаленому періоді зі збереженням інтелекту, працез-
датності та соціальної активності.

Автор понад 700 наукових робіт, з яких 33 монографії, 
практичні керівництва, довідники, 19 підручників та навчаль-
них посібників для вищих медичних навчальних закладів, 
23 патенти та авторських свідоцтва. Підготувала 6 докторів та 
51 кандидата медичних наук.

Основні наукові праці: «Интенсивная терапия при крово-
потере» (1990, 1995, 2007); «Концепция антиноцицептивного 
обезболивания» (1993); «Геріатрична анестезіологія та реані-
матологія» (1994); «Сердечно-лёгочная и церебральная реани-
мация» (2006, 2008, 2011, 2016); «Теоретические предпосылки 
и практические основы нутриционной поддержки в клинике 
критических состояний» (2008); «Руководство по анестезио-
логии» (2008); «Нейрореаниматология: нейромониторинг, 
принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация» (у 2-х 
томах) (2008); «Анестезіологія та інтенсивна терапія» (2010); 
«Екстрена медична допомога» (2014); «Анестезіологія та ін-
тенсивна терапія» (у 2-х томах) (2013, 2015).

Л. В. Новицька-Усенко заснувала Дніпропетровську науко-
ву асоціацію анестезіологів, яку очолювала впродовж 40 років. 
Почесний член наукового товариства анестезіологів і реаніма-
тологів Грузії та Федерації анестезіологів і реаніматологів Росії. 
Фундатор «Фонду пошуку і підтримки талановитої молоді». 
Почесний ректор «Університету золотого віку» при ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України». Член редак-
ційних рад 6 провідних наукових журналів України і Росії.

Нагороджена знаком «Отличнику здравоохранения», ме-
даллю «За трудовую доблесть», Почесною Грамотою Кабінету 
Міністрів України з пам’ятним знаком, орденами Української 
Православної церкви — «Преподобного Агапіта Печерського» 
III ступеня, «Ікони Почаєвської Пресвятої Богородиці», «Свя-
тителя Луки Кримського», академічною премією та медаллю 
НАМН України, численними почесними грамотами і подяками.

Президія НАМН України щиро вітає вельмишановну Люд-
милу Василівну з ювілеєм, зичить їй міцного здоров’я, творчої 
енергії, невичерпних життєвих сил та професійних успіхів.
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