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Радзіховський 
Борис Леонідович

(1909-1975)

ОФТАЛЬМОЛОГ

 народився 4 серпня 1909 року у селі Ново-Олексіївка

Генічевського району Херсонської області в сім'ї

селянина

 закінчив Дніпропетровський медичний інститут,

працював лікарем у поліклініці заводу «Комунар»

 у 1937 році закінчив трирічну ординатуру очної клініки

Дніпропетровського медичного інституту

 під час війни Борис Радзіховський був військовим

лікарем

 у 1940 році захистив кандидатську дисертацію,

присвячену лікуванню трахоми, в 1945-му –

докторську на тему: «Рентгенологічна локалізація

стороннього тіла ока»

 у 1945 р. Б. Л.Радзіховський направлений на роботу

до Чернівецького медичного інституту, де організував

кафедру очних хвороб та був її завідувачем протягом

1945-1975 pp.



Наукова діяльність 
Бориса Леонідовича

 науково-дослідницька робота була присвячена

вивченню проблем глаукоми, рефракції і акамодації

ока, розробці нових офтальмологічних методик

дослідження

 автор 150 наукових праць, зокрема, монографій:

«Близорукость» (1963); «Старческая

дальнозоркость (1965); «Астигматизм

человеческого глаза» (1969).

 вперше видав кольоровий атлас норми та патології

очного дна «Офтальмоскопическая диагностика»

 автор 10 винаходів

 підготував 1 доктора та 9 кандидатів наук



Вшанування пам’яті 
Бориса Леонідовича 

 з нагоди 50-річчя Чернівецького медичного інституту

його портрет занесено до галереї портретів фундаторів

наукових шкіл навчального закладу

 у 1974 р. засновано щорічну студентську стипендію ім.

професора Б.Л. Радзіховського та премію Чернівецької

міської ради його імені

 у Чернівцях на вул. М. Горького, 7 встановлено

меморіальну дошку: «В цьому будинку з 1945 по 1974

рік жив видатний лікар-офтальмолог, заслужений діяч

науки, професор Радзіховський Б. Л.»



Роман Лев Іванович
(1909-1975)

ХІРУРГ

 народився 17 лютого 1918 року в м. Ростов-на-Дону

(Росія)

 у 1941 році закінчив Ростовський медичний інститут

 упродовж 1941-1945 pp. працював військовим хірургом

у полкових, дивізійних та фронтових госпіталях. Після

війни – хірург Ростовської лікарні невідкладної

допомоги

 з 1950 року – асистент, з 1954 – доцент кафедри

факультетської хірургії Чернівецького медичного

інституту.

 у 1952 році захистив кандидатську дисертацію

«Плевральные осложнения у раненых в грудь в

армейском и фронтовом районах», у 1961 – докторську

на тему: «Оментоорганопластика при портальной

гипертензии. Клинико-экспериментальное

исследование»

 завідувач кафедри факультетської хірургії (1958-

1961) та госпітальної хірургії (1962-1982), професор

– з 1964 року



Наукова діяльність 
Лева Івановича 

 розробив методи лікування захворювань

сечовивідної системи

 запровадив низку хірургічних втручань при

захворюванні жовчовивідних шляхів та

дванадцятипалої кишки

 автор 150 наукових праць

 підготував 2 докторів та 6 кандидатів наук



Савенко 
Сергій Миколайович

(1901-1976)

НЕВРОЛОГ

 народився 20 березня 1901 року в с. Сасинівка

Пирятинськкого району Полтавської області

 у 1927 році закінчив Київський медичний інститут

 упродовж 1927-1945 pp. працював ординатором,

асистентом, завідувачем неврологічного відділення,

завідувачем патоморфологічного відділу, старшим

науковим співробітником Київського психоневрологічного

інституту

 у 1936 році йому присвоєно науковий ступінь кандидата

медичних наук без захисту дисертації

 у 1941 році захистив докторську дисертацію на тему: «Рак

мозга: клиника и патологическая анатомия». Професор – з

1946 року

 у 1945 році очолив кафедру нервових хвороб

Чернівецького медичного інституту і на цій посаді

працював до вересня

 1973 року, а до серпня 1976-го – науковий консультант

кафедри

 протягом 1946-1976 pp. очолював обласне наукове

товариство невропатологів і психіатрів



Наукова діяльність 
Сергія Миколайовича

 займався вивченням пухлин, судинної патології та

демієлінізуючих захворювань головного мозку,

нейроінфекцій, нейросифілісу, поліомієліту, проблем

кліщового енцефаліту на Буковині та буковинської

геморагічної гарячки

 автор 184 наукових праць, зокрема, монографій:

«Неоплазмы нервной системы» (1940); «Вирусные

энцефалиты» (1959); «Рассеянный склероз и диффузный

периаксиальный энцефалит» (1966)

 підготував 4 докторів та 20 кандидатів наук

 його ім'я внесено до галереї фундаторів наукових шкіл

Буковинського державного медичного університету,

засновано студентську стипендію його імені


