
25 листопада виповнюється 95 років від дня народження 
Атласова Якова Петровича (25.11.1925–22.07.1994). 

Головний лікар Чернігівського обласного патологоанатомічного бюро 
(1989–1994), завідувач патологоанатомічного відділення обласної лікарні, 

головний патологоанатом області (1971–1989). 
 

 Юнацькі роки Якова Атласова припали на 
період війни. Під час евакуації працював теслею 
на судоремонтному заводі у Барнаулі. У березні 
1943-го року призваний до лав Радянської 
Армії. Закінчивши Барнаульське піхотне 
училище, потрапив до 1-го Українського 
фронту. Був у складі 10-го стрілецького полку 
6-ї Гвардійської стрілецької Червонопрапорної 
дивізії. Двічі поранений. У травні 1944-го 
звільнений з лав Радянської Армії за станом 
здоров’я. Екстерном закінчив десятирічку, 
вступив до Київського медичного інституту. В 
1949 році одержав диплом лікаря. Відтоді, 
протягом 45 років, Яків Петрович працював на 
медичній ниві Чернігівщини.  

Свою діяльність він почав з посади прозектора Чернігівської 
психоневрологічної лікарні. А з 1971 року завідував централізованим 
патологоанатомічним відділенням обласної лікарні. Звідтоді – головний 
патологоанатом області. Він продовжував справу свого вчителя і наставника 
Івана Маркова. Патологоанатомічна служба тоді робила перші кроки на 
Чернігівщини, і треба було перечитати й переглянути стоси літератури з цієї 
тематики. Яків Атласов стає постійним читачем Чернігівської медичної 
бібліотеки.  

Станом на 1989 рік у Чернігові було три патологоанатомічні відділення 
– централізоване, на базі обласної лікарні (з обсягом роботи 500- 600 
розтинів і до 40 тис. досліджень біопсійного та операційного матеріалу); 
централізоване відділення при Чернігівській міській лікарні № 1 (з обсягом 
роботи до 500 розтинів і понад 28 тис. біопсійного та операційного 
матеріалу); а також патологоанатомічне відділення при онкодиспансері (з 
обсягом роботи до 100 розтинів і 15 тис. біопсійного та операційного 
матеріалу). У січні цього ж року на базі централізованого 
патологоанатомічного відділення обласної лікарні організовано обласне 
патологоанатомічне бюро – одне з перших в Україні. Під керівництвом Якова 
Петровича Атласова Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро стало 
школою передового досвіду, де впроваджувалися й застосовувалися сучасні 
методи морфологічного дослідження, передові форми організації 
патологоанатомічної служби області.  



Сьогодні патологоанатомічна служба має потужну розгалужену мережу, 
а Яків Петрович Атласов увійшов в історію медицини краю як один із 
перших її організаторів. 
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