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22 серпня 2012 року відзначив свій 60-річний ювілей 

Лемко Іван Степанович – доктор медичних наук, дирек-

тор Державної установи «Науково-практичний медич-

ний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я 

України». 

І. С. Лемко народився 22.08.1952 р. в селі В.-Ремета 

Берегівського району Закарпатської області. В 1975 р. 

закінчив медичний факультет Ужгородського державно-

го (нині національного) університету. Після завершення 

інтернатури працював у Республіканській (нині 

Українській) алергологічній лікарні практично від 

початку діяльності закладу, пройшовши шлях від лікаря-

ординатора до головного лікаря. Перебуваючи протягом 

13 років на посаді головного лікаря, приклав багато 

зусиль для організації та налагодження роботи підземно-

го відділення, розробки методик лікування хворих. Вже 

тоді був ініціатором та активним учасником наукових 

досліджень, які проводилися на базі Солотвинських 

солекопалень у співпраці з Всесоюзним НДІ пульмоно-

логії, Сибірським відділенням Академії наук, Київським 

НДІ пульмонології та фтизіатрії та іншими відомими 

науковими установами колишнього СРСР. У жовтні 

1994 р. наказом МОЗ України призначений на посаду 

директора НПО «Реабілітація» МОЗ України м. Ужгород, 

яку обіймає до теперішнього часу. 

У 1988 р., працюючи в практичній охороні здоров’я, у 

спеціалізованій вченій раді Одеського НДІ курортології, 

захистив кандидатську дисертацію «Диференційована 

спелеотерапія інфекційно-алергічної бронхіальної астми 

в умовах мікроклімату соляних шахт», у 2008 р., вже на 

науковій посаді, – докторську дисертацію «Клініко-

патогенетичне та хронобіологічне обґрунтування дифе-

ренційованого застосування спелеотерапії та керованої 

галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хво-

рих на бронхіальну астму». 

Активний вчений із надзвичайно високим творчим 

потенціалом, Іван Степанович зумів знайти себе прак-

тично у всіх галузях медицини – від організації охорони 

здоров’я до комплексних наукових досліджень і прак-

тичного втілення їх результатів. Вміння поставити нау-

кове завдання і спрямувати всі свої сили, здатність 

об’єднати весь колектив і залучити фахівців інших галу-

зей – підґрунтя блискучого вирішення кожної ідеї вче-

ного. Науковий доробок І. С. Лемка – понад 400 науко-

вих праць, у тому числі є співавтором 7 монографій, 

25 інформаційно-методичних видань, 26 патентів, керів-

ництво дисертаційними роботами, які пройшли успіш-

ний захист у профільних спеціалізованих вчених радах. 

Науковий керівник майже 30 науково-дослідних робіт 

з вивчення та наукового обґрунтування методик застосу-

вання курортних факторів та їх преформованих аналогів 

з метою лікування і профілактики. Член редакційних 

колегій фахових медичних наукових журналів («Медична 

реабілітація, курортологія, фізіотерапія», «Астма і алер-

гія»), спеціалізованої вченої ради, проблемної комісії 

МОЗ та АМН України «Курортологія та фізіотерапія», 

численних профільних громадських товариств. 

Очоливши профільний науковий заклад, що займаєть-

ся вивченням природних лікувальних факторів та роз-

робкою медичних технологій на їх основі, І. С. Лемко 

спрямував діяльність установи на новий напрям сучас-

ної терапевтичної курортології – комплексне застосу-

вання всього наявного природно-ресурсного потенціалу 

в межах району, місцевості, природно-рекреаційної 

зони, на всіх етапах лікування хворих з хронічними 

захворюваннями та їх первинної і вторинної профілак-

тики. Наближення курортних факторів до кожного етапу 

лікування хворих – від стаціонарного до амбулаторно-

поліклінічного в якості доповнюючого або самостійного 

фактора є ефективним, безпечним і економічно прива-

бливим методом, який знаходить своє місце в лікуваль-

ній практиці. Цікавим і перспективним напрямом нау-

кових досліджень, який активно розвивається під 

керівництвом І. С. Лемка, стала розробка концепції 

бальнеоімунореабілітації як одного з неспецифічних 

механізмів саногенезу.

І. С. Лемко стояв у витоків організації, розвитку і ста-

новлення спелеотерапії, розробив концепцію лікуваль-

ної дії спелеотерапії та її штучних аналогів, розробив 

основні організаційні засади створення спелеостаціона-

рів на базі різних підземних об’єктів. Одним з перших, 

Доктору медичних наук 
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за ініціативи ювіляра, колектив установи активно від-

гукнувся на заклик уряду про допомогу населенню 

Закарпаття, що потерпіло внаслідок стихійного лиха – 

повеней 1998 та 2001 рр., створивши цілу систему надан-

ня медичної допомоги потерпілим, в тому числі із засто-

суванням природних лікувальних факторів Закарпаття. 

Важливе місце в творчому доробку І. С. Лемка посідають 

дослідження з наукового обґрунтування та формування 

концепції «туризму здоров’я» на основі застосування 

курортних факторів Закарпаття в туристично-рекреа-

ційній діяльності та системі оздоровлення. За досягнен-

ня в науковій діяльності, активну громадську позицію, 

вагомий внесок у розвиток сучасної лікувально-профі-

лактичної медицини І. С. Лемко нагороджений Грамотою 

Верховної Ради України та Почесними грамотами МОЗ 

України. 

Колектив установи, колеги і співробітники, вітаючи 

Івана Степановича, бажають міцного здоров’я, неви-

черпної енергії, яскравих творчих успіхів, реалізації 

і втілення у життя всіх починань, людської поваги 

і визнан ня, радості від кожного дня!

Колектив Державної установи

«Науково-практичний медичний центр «Реабілітація»

МОЗ України» м. Ужгород, 

Правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України,

Правління Асоціації спеціалістів з проблем бронхіальної 

астми та алергії України,

Колектив Національного інституту 

фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМН України,

редакційна колегія журналу «Астма та алергія»
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