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Николаев Леонид Терентьевич — врач-акушер-гинеколог. 

Перинатальный рӱдерын УЗИ отделенийжым

1996 ий гыч апрель 2011 ий марте вуйлатен.



Леонид Терентьевич Морко район 

Йыгын ялыште 1942 ий 1 августышто шочын. 



Ачаже туныктышо, аваже тыглай колхозница лийын. 



Тукым изаже военный фельдшерлан ыштен, сандене тудланат, 

школым тунем пытарыше рвезылан, мединститутыш каяшыже пернен. 

1960 ий гыч 1966 ий марте КГМУ, 

Казанский государственный медицинский университетыште тунемеш.

Кыдалаш школ деч вара ик ий колхозышто пашам ыштен да 

1960 ийыште Озаҥыш врачлан тунемаш каен.



Дипломым налмек, куд ий утла Морко райбольницын аза 

ыштыме отделенийжым вуйлатен, тудо жапыште

Ленинский юбилейный медаль дене наградитлалтын. 



1972 ийлаште тӱҥ врачын алмаштыжылан шогалтеныт. 

Москошто кок талукаш клинический ординатурым тунем пытаренат, 

икмыняр тылзе Йошкар-Оласе роддомышто

(кызыт – перинатальный рӱдер) пашам ыштен. 



1976 ий шыжым йотэлыш ужатеныт. Ойлыманат огыл, тыгай ӱшан

сайын ямдылалт шушо специалист-влаклан гына ышталтеш. Йот мландыш

кайыше еҥлан уста профессионал лийме гына ок сите, тудо эше тусо

йылмым палышаш, верысе калык дене кутырен моштышаш.

Л. Т. Николаев Конго элыште кум ий пашам ыштен. Тушто шуко

оҥайым ужын, опытым поген. Николаевмыт (ватыже Вера Михайловна,

медсестра, да 1972 ийыште шочшо Ольга ӱдырышт) африкан элыште кум ий

иленыт да мӧҥгӧ 1979 ий декабрьыште пӧртылыныт. Тиде жап годсек суртоза

Йошкар-Оласе перинатальный рӱдерыште пашам ышта. Шуко ий

отделенийым вуйлатен, сай пашаж дене тиде эмлыме верыште гына огыл,

Марий Эл мучко кугу пагалымашым сулен.

Л. Николаевын эргыжат ачажын корно дене ошкылеш – тудо врачлан тунем

лектын. Ӱдырышт экономист профессийым налын.





Лач тудын тыршымыжлан кӧра ӱдырамаш черым пален налме да диагнозым

шындыме годым УЗИ йӧным (ультразвуковой шымлымашым) кучылташ тӱҥалме. Марий 

Эл республикын заслуженный врачше лӱм Л. Николаевын пашажым кӱкшын аклыме

икымше ошкыл лийын. Вара тудлан «За заслуги перед Марий Эл» орденын медальжым

кучыктымо. 2003 ий сентябрьыште «За заслуги перед Отечеством» II степенян орденын

медальже дене наградитлыме нерген указ лектын. 



Илышыште ик тӱҥ поянлыклан тазалык

шотлалдеш. Арам огыл калык ойла: тазалыкет уке,

нимоэт уке. Садланак тудым моткочак аралыман,

таза илыш-йӱлам шуктен толман. Но ялт чылажак шке

дене кылдалтын огыл. Шуэн огыл врачын

полышыжлан эҥерташ перна. Ӱдырамашын, шочшаш

йочан тазалыкыштым эскерыме, тергыме денак

кылдалтын Марий Элын заслуженный врачше Леонид

Терентьевич Николаевын пашажат.


