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18 лютого цього року випов�

нюється 70 років з дня народ�

ження та 40 років наукової, педа�

гогічної та громадської діяльності

видатного вченого у галузі

профілактичної медицини Леоніда

Мусійовича Шафрана, д.м.н., про�

фесора, заслуженого діяча науки та

техніки.

З його ім'ям пов'язана розробка

ряду пріоритетних проблем токси�

кології екзогенних хімічних сполук,

теорії гігієнічного нормування, в то�

му числі аварійних гігієнічних рег�

ламентів, експериментального вив�

чення механізмів адаптації людини

в екстремальних умовах життєдіяль�

ності, закономірностей розвитку і

компенсаторно�пристосувальної

значущості різних видів гіпоксії,

ролі оксидативного стресу, транспо�

ртних та сигнальних сполук в ме�

ханізмах токсичності широкого ко�

ла органічних сполук � компонентів

полімерних матеріалів та важких ме�

талів, метаболічної та нейрогумо�

ральної регуляції процесів реагуван�

ня функціональної системи ор�

ганізму на хімічну агресію, в тому

числі факторів надзвичайної і малої

інтенсивності.

З дитинства мріючи про кар'єру

моряка, допитливий та здібний

юнак закінчив Військово�морське

медичне училище в м. Одесі в 1957

р.; Одеський державний університет

ім. Мечнікова в 1964 р. за спеціа�

льністю "біологія і хімія"; Одеський

державний університет ім. М.І.Пи�

рогова в 1966 р. за спеціальністю

"лікувальна справа".

Його перші експериментальні

розробки розпочалися в Басейновій

санепідстанції Чорноморсько�

Азовського водздороввідділу в

стінах токсикологічної лабораторії,

яку він створив у 1966 році і де на

своєму прикладі поєднання прак�

тичної і наукової діяльності пере�

конливо показав можливість вико�

нання пріоритетних загально�дер�

жавних проектів, які характеризува�

лись науковою новизною, акту�

альністю і соціально�економічною

значимостю. Результати цих праць

стали предметом кандидатської ди�

сертації, яку Л.М.Шафран успішно

захистив у 1968 році.

Подальший напрямок його нау�

кових досліджень пов'язаний з НДІ

медицини транспорту МОЗ Ук�

раїни, в якому він працює понад 30

років, очолюючи токсикологічну

лабораторію і займає посаду заступ�

ника директора інституту з наукової

роботи.

Експериментальні, токсиколо�

го�гігієнічні розробки були покла�

дені в основу його докторської ди�

сертації "Актуальні проблеми гігієни

і токсикології у зв'язку з хімічними

факторами на сучасних морських

суднах", яку він захистив у 1982 році,

а в 1985 році йому присвоєно вчене

звання професора.

Колектив лабораторії під його

керівництвом більш ніж 30 років

успішно розробляє вельми актуальні

проблеми профілактичної токсико�

логії, гігієни, психофізіології та ме�

дичної екології, мета котрих � інте�

реси громадського здоров'я. Серед

багатьох НДР, ідеологом, керівни�

ком і відповідальним виконавцем

яких був і є Л.М.Шафран, переважа�

ють великомасштабні загальнодер�

жавні і міжгалузеві проекти, які ха�

рактеризуються актуальністю, нау�

ковою новизною і великою соціаль�

но�економічною значимістю. Вони

охоплюють найважливіші напрямки

розвитку вітчизняного морегоспо�

дарського та військово�промисло�

вого комплексу, транспортної,

космічної, суднобудівної галузей,

охорони довкілля.

Л.М.Шафран справедливо вва�

жається одним із фундаторів гігієни

і токсикології полімерних ма�

теріалів, визнаним спеціалістом і

міжнародним експертом з гігієни і

токсикології транспорту та надзви�

чайних ситуацій. Велике науково�

теоретичне і практичне значення

мають його роботи щодо обгрунту�

вання системи єдиного гігієнічного

нормування ксенобіотиків, в тому

числі принципів розробки

аварійних гігієнічних регламентів

хімічних речовин. Це дало мож�

ливість отримати значимі для по�

дальшого розвитку науки результа�

ти, сприяло розкриттю зако�

номірностей патогенезу уражень ор�

ганізму хімічної етології, розробці

принципів і методів профілактики

захворювань і корекції

функціональних зрушень.

Серед вітчизняних та за�

рубіжних фахівців�токсикологів,

гігієністів, фізіологів,біохіміків, па�

тофізіологів широко відомі моног�

рафічні видання Л.М.Шафрана (в

співавторстві) "Адаптация человека

в экстремальных условиях среды" у

видавництві "Лиесма" (1980),

"Handbook of Nautical Medicine"

(Посібник з морської медицини) у

видавництві"Shpr inger�Ver lag"

(1984), "Гигиена обитаемости морс�

ких судов" у видавництві "Здоров'я"

(1989) та розділ у монографії "Общая

токсикология" у видавництві "Ме�

дицина" (2002) є значними фунда�

ментальними роботами у профілак�

тичній медицині. Його наукові до�

сягнення одержали заслужене виз�

нання у міжнародних організаціях,

таких, як ВООЗ, МОП, ІМО, які за�

лучали вченого протягом багатьох

років як експерта та члена консуль�

тативних рад, робочих груп тощо.

Це стосується також численних за�

рубіжних фахових інститутів та гро�

мадських організацій, з якими він

плідно співпрацював.

Професор Л.М.Шафран створив

міжнародно визнану школу

гігієністів та токсикологів на транс�

порті. Під його керівництвом та

консультацією захищено 5 док�

торських і 17 кандидатських дисер�

тацій. Цей список успішно попов�

нюється.

Лабораторія, якою керує Л.М. Ша�

фран, є визнаним науковим цент�

ром. Сьогодні за його ініциативою

співробітники лабораторії започат�

кували новий напрямок в

дослідженнях — токсикологія горін�

ня. Ці експериментальні роботи

успішно виконуються в тісній

взаємодії з Міністерством надзви�

чайних ситуацій.

Ученого вирізняє активна гро�

мадська та науково�організаційна

діяльність. Він є головою комісії з

питань гігієни та токсикології

полімерів Комітету з питань

гігієнічного регламентування МОЗ

України, членом двох проблемних
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ЛЕОНІД МОЙСІЙОВИЧ ШАФРАН
(до 70�річчя з дня народження та
40�річчя наукової, педагогічної та
практичної діяльності)
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комісій АМН та МОЗ (з гігієни праці

і гігієни та токсикології пестецидів

та полімерних матеріалів), членом

спеціалізованої вченої ради при

Інституті медицини праці АМН Ук�

раїни, членом правлінь наукових то�

вариств гігієністів та токсикологів

України та головою Одеського

відділення наукового товариства

токсикологів; науковим редактором

журналу "Актуальні проблеми транс�

портної медицини", членом ре�

дакційної ради журналів "Медицина

праці", "Современные проблемы

токсикологии", "Медицина транс�

порту України" та "Причорноморсь�

кий экологический бюллетень",

періодичного наукового збірника

"Гігієна населених місць". Протягом

багатьох років співпрацює у міжна�

родних громадських організаціях як

експерт�токсиколог Міжурядової

морської організації при ООН (1967�

1980), член Консультативної ради

ВООЗ з питань охорони здоров'я мо�

ряків (1970�1982), а з 2000 р. до цьо�

го часу — член наукової ради

асоціації екотоксикологів та хіміків з

безпеки довкілля (SECOTOX). Його

обрано дійсним членом ряду таких

громадських організацій, як Міжна�

родна академія безпеки життєдіяль�

ності, Міжнародна академія безпеки

людини у авіації та космічних систе�

мах, Українська академія суднобуду�

вання та інше.

Громадськості відомі публіцис�

тичні статті Л.М. Шафрана, які

вирізняються високою громадською

позицією, присвячені проблемам

удосконалення організації науки,

актуальним аспектам профілактич�

ної медицини, гострим проблемам

сучасного життя. За значний особ�

ливий внесок у розвиток наукових

досліджень, створення національ�

них наукових шкіл, зміцнення нау�

ково�технічного потенціалу України

його нагороджено орденом "Знак

пошани"(1985), трьома медалями

СРСР (1958, 1970, 1986), значком

"Відміннику охорони здоров'я"

СРСР (1976), срібною медаллю

ім.Бернарда Нохта ФРН (1988) і По�

чесним дипломом Інституту морсь�

кої і тропічної медицини (Польща,

1989), 5 медалями ВДНХ СРСР

(1973, 1976, 1979, 1981,1985), Почес�

ними грамотами Міністерства охо�

рони здоров'я України (2001, 2005),

грамотою Міністерства надзвичай�

них ситуацій України (2003), грамо�

тою Держнаглядохоронпраці (2003),

в січні 2006 р. йому присвоєно зван�

ня Заслужений діяч науки та техніки

України.

Редакція журналу "Современные

проблемы токсикологии", Інститут

медицини праці АМН України,

Комітет з питань гігієнічного регла�

ментування МОЗ України, Проб�

лемна комісія АМН та МОЗ України

з гігієни і токсикології пестицидів та

полімерних матеріалів, Товариство

токсикологів України щиро вітають

Л.М.Шафрана з його ювілеєм, ба�

жають міцного здоров'я, творчої

наснаги, плідної наукової праці на

благо токсикологічної науки. Хай не

згасне Ваш творчий вогонь, допит�

ливий та критичний підхід до науко�

вих явищ — все те, що становить

щастя дійсного вченого.




