Василенко Віктор Йосипович
(18.05.1933 - 04.05.2017 рр.)
Віктор Йосипович Василенко народився
18 травня 1933 року на степовій
Херсонщині, в с. Чернянка Каховського
району. Після закінчення в 1958 році
Одеського медичного інституту розпочав
працювати в Новотроїцькій центральній
районній лікарні. А з 1962 року, опісля
конкурсу, організованого видатним в
Україні хірургом Петром Івановичем
Юрженком, став його учнем і соратником
в хірургічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні, в якій
пропрацював все своє життя. Будучи улюбленим учнем П.І. Юрженка, Віктор
Йосипович дуже швидко став одним із провідних хірургів області. Він стояв біля
витоків розвитку хірургічної ендокринології на Херсонщині, «посунув» вперед
жовчну хірургію, впровадивши вперше в області ряд операцій на жовчних
шляхах.
З ім'ям Віктора Йосиповича Василенко пов'язана
честь і гордість Херсонської хірургії. Його нелегкий
життєвий і лікарський шлях може бути прикладом для
всіх, хто хоче домогтися успіху в житті і в хірургії.
Більше 50 років інтенсивної хірургічної діяльності,
включаючи нескінченні безсонні нічні чергування
відразу в декількох лікарнях, безперервні вильоти і
виїзди по санавіації та планові виїзди в райони, планові
і ургентні операції з ранку до пізньої ночі – це може
винести тільки загартований боєць, людина сильна
духом і з добрим серцем.
Василенко В.Й. відрізняли філігранна хірургічна техніка, бадьорість,
оптимізм, інтелігентність, різнобічність інтересів і, головне, інтелект, що завжди
викликало повагу та щиру заздрість у його колег та учнів.
Останні роки свого змістовного і яскравого життя
Віктор Йосипович присвятив художній літературі,
письменництву. Його твори друкувалися в районних
газетах Каховського та Новотроїцького районі, видано 3
збірника художньо-документальних повістей і оповідань,
підготовлено до друку ще дві, позитивно вирішувалося
питання про включення Віктора Йосиповича до спілки
письменників України. Але після тривалої тяжкої хвороби
4 травня 2017 року перестало битися серце Віктора
Йосиповича.

«Василенко – Патріарх
херсонської хірургії і ми пишаємося, що
працювали, спілкувалися з ним, вчилися у нього, - так відгукуються про нього
провідні хірурги Херсонщини, - блискучий хірург і організатор охорони здоров'я,
новатор і вчитель, різнобічно освічений лікар і чуйний, уважний товариш і друг –
таким запам'ятається Василенко Віктор Йосипович в наших серцях назавжди».

Видання з фонду Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки.

