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Колеснік Олена Олександрівна: 
до 60-річчя з дня народження

11 жовтня 2018 р. виповнилося 60 років з дня народження та 35 років наукової та практичної лікарської діяльності лауре-
ату Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому лікарю України, голові Української спілки онкохірургів, 
доктору медичних наук, директору Національного інституту раку Олені Олександрівні Колеснік.

Після закінчення Одеського медичного інституту О.О. Ко-
леснік пройшла шлях від лікаря-хірурга районної лікарні до он-
колога-хірурга вищої категорії, доктора медичних наук, висо-
кокваліфікованого фахівця у галузі онкопатології шлунково- 
кишкового тракту, керівника науково-дослідного відділення 
пухлин органів черевної порожнини, представника України 
в президії Європейської асоціації онкохірургів (European 
Society of Surgical Oncology). У 2015 р. Олена Олександрівна 
більшістю голосів колективу обрана на посаду директора На-
ціонального інституту раку.

З перших днів роботи Олена Колеснік привернула до себе 
увагу якісною професійною підготовкою, допитливістю 
та спрагою вивчати непізнане. З 1986 р. стала частиною ко-

лективу Національного інституту раку (тоді — Київський 
рентгено-радіологічний онкологічний інститут), переймаю-
чись проблемами, турботами, радощами та тривогами. Багато 
чергувала, навчилася приймати правильні рішення, була смі-
ливою та рішучою, мала загострене почуття відповідальності 
та щире прагнення допомогти хворій людині.

Прийнявши естафету директора Національного інституту 
раку, Олена Олександрівна проявила себе як успішний мене-
джер. Отримала сучасну освіту у Києво-Могилянській бізнес-
школі. Своєю щоденною працею прагне системно змінювати 
українську сферу онкології.

Рідкісна якість, яка притаманна чудовому лікарю-керів-
нику, — це дивовижна творча сумісність із колегами, яких 
поєднує єдина мета — надати хворій людині можливість стати 
здоровою та щасливою. О.О. Колеснік подає величезний при-
клад безмежної енергії, життєрадісності та оптимізму. Вона 
зберігає відданість моральним ідеалам, незважаючи на чис-
ленні труднощі та життєві випробування.

За роки керівництва Національним інститутом 
раку О.О. Колеснік вдалося об’єднати зусилля та на-
правити їх на покращення умов лікування хворих на рак. 
Серед значних досягнень для усієї України стали прозорі 
закупівлі ліків (перший пілотний проект), запуск транс-
плантації кісткового мозку для дорослих, впровадження 
інноваційних технологій в онкохірургії, розширення ба-
гатоцентрових клінічних досліджень, початок реалізації 
довгострокових державних інвестиційних проектів на те-
риторії Національного інституту раку та багатьох проектів 
з навчання фахівців.

У 2017 р. Олена Олександрівна у складі наукового колекти-
ву Національного інституту раку, Інституту експериментальної 
патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького На-
ціональної академії наук України отримала Державну премію 
України в галузі науки і техніки за роботу «Фундаментальні 
основи реалізації механізмів протипухлинного захисту ор-
ганізму».

За участю О.О. Колеснік вперше за 10 років Національний 
інститут раку разом із провідними науковими і клінічними 
центрами світу став учасником міжнародного проекту «Го-
ризонт 2020», працюючи над інноваційними інструментами 
з виявлення раку шлунка.

У 2018 р. О.О. Колеснік нагороджена почесною відзнакою 
«За особливі заслуги в боротьбі з онкологічними захворюван-
нями» та медаллю «За заслуги» I ступеня.

Колектив Національного інституту раку, Українська спілка 
онкохірургів та редакція журналу «Клиническая онкология» щи
росердно вітають Вас, шановна Олено Олександрівно, з ювілеєм. 
Нехай Ваша мудрість, оптимізм та душевна рівновага продов
жують заряджати навколишній світ життєвою енергією! 
Бажаємо Вам міцного здоров’я та подальших творчих успіхів 
у розвитку охорони здоров’я України!


