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Пам’яті достойної людини, лікаря та товариша 
Леона Івановича Данко 

22 червня 2015 р. перестало битися серце чудової людини, товариша, лі-
каря Леона Івановича Данко.

Він народився 21 липня 1957 р. у с. Вільхівці Тячівського району 
Закарпатської області. Після закінчення із золотою медаллю місцевої се-
редньої школи вступив на лікувальний факультет Івано-Франківського ме-
дичного інституту. 

Свою трудову діяльність розпочав в Республіканській алергологічній лі-
карні с.м.т. Солотвино Закарпатської області (нині ДЗ «Українська алерголо-
гічна лікарня»), де пропрацював на посаді лікаря-кардіолога майже 22 роки.

Студентське захоплення спелеологією та спортом мало визначальне зна-
чення у виборі галузі медицини, якою прагнув займатися Леон Іванович. На його рахунку не одна екс-
педиція в печери Тернопільщини, Городенківщини, Кавказу, участь в унікальному експерименті ізо-
льованого перебування людини впродовж місяця в печері «Кришталева», що на Тернопільщині. Тоді 
сформувалась думка лікувати людей силами природи – спелеотерапією. В той час це був новий на-
прям нетрадиційної медицини, який набув визнання в колишньому Радянському Союзі лише у 1968 р. 

Для глибшого розуміння дії мікроклімату карстових печер та соляних шахт на перебіг бронхіаль-
ної астми, хронічних обструктивних захворювань легень, полінозів, алергічних захворювань шкіри 
Леон Іванович прагне поєднати практичний досвід з науковими розробками. З цією метою вступає 
на навчання до аспірантури у Київський НДІ фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського (нині 
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»).

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність комплексної терапії бронхіальної 
астми із застосуванням аерозолю штучного іонізованого хлориду натрію». Тема такого нового пошуку 
лікування бронхіальної астми виникла не випадково. Леон Іванович займався пошуками альтернативи 
спелеотерапії, яка не могла охопити всіх хворих на бронхіальну астму, кількість яких зростала з року в рік. 

Першими вчителями, які сформували його світогляд як фахівця із захворювань органів дихання, були 
Ю. Ю. Чижмар, П. П. Горбенко, М. Д. Торохтін, Ю. І. Фещенко, В. Н. Молотков, К. Ф. Чернушенко, 
М. М. Коваленко, Ю. М. Сімйонка. Вони допомогли життєствердитися, стати висококваліфікованим 
фахівцем-практиком, вченим та спрямувати його професійний та науковий шлях.

Свої наукові та практичні здобутки він виклав у більш ніж 40 наукових роботах, багаточисленних 
раціоналізаторських пропозиціях та пріоритетах. 

З 2003 р. Леон Іванович Данко очолював обласну алергологічну лікарню с.м.т. Солотвино 
Закарпатської області. Він приклав максимум зусиль для розвитку, а потім – для збереження ме-
тоду спелеотерапії. Брав активну участь у організації та проведенні науково-практичних конферен-
цій, симпозіумів, нарад. Все це суттєво поповнювало знання науковців та практикуючих лікарів. 
Він був висококваліфікованим і грамотним лікарем та науковцем, чудовим діагностом та лікуваль-
ником, добре розумів хворих. Пацієнти його часто називали лікарем від Бога.

Леона Івановича ми будемо пам’ятати як практика і науковця, громадського діяча, здібного орга-
нізатора, керівника нового стилю, нових поглядів і підходів до розв’язання проблем охорони здо-
ров’я та спелеології. Він був великим професіоналом, хорошим, надійним товаришем, світлою і не-
ординарною людиною з великої літери. Захоплювався спортом, мистецтвом, любив свій край, був 
великим патріотом України, писав картини. Він пішов від нас повний творчих ідей та задумів. Багато 
друзів, колег та пацієнтів провели його в останній путь. Пам’ятником його життя будуть сотні вилі-
куваних пацієнтів, хороші діла, щире відношення до людей і добре ім’я.

Світла пам’ять, тобі, друже!
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