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Доктору медичних наук, професору, Заслуженому винахіднику України  
Ользі Іванівні Лемко – 60 років

16 квітня 2016 р. відзначила свій 
60-річний ювілей професор кафедри 
факультетської терапії Ужгородського 
національного університету, головний 
науковий співробітник Державної уста-
нови «Науково-практичний медичний 
центр «Реабілітація» МОЗ України», 
Заслужений винахідник України, док-
тор медичних наук, професор Ольга 
Іванівна Лемко.

О. І. Лемко (Гранчак) народилась 
16.04.1956 р. в м. Ужгороді. В 1973 р. з від-
знакою закінчила Ужгородську СШ № 1  
ім. Т. Г. Шевченка, а в 1979 р. – медич-
ний факультет Ужгородського держав-
ного університету. 

Після завершення інтернатури працю-
вала в Тячівському районі Закарпатської 
області, спочатку як ординатор терапе-
втичного відділення Тячівської ЦРЛ, пізніше – ордина-
тор терапевтичного відділення Республіканської алерго-
логічної лікарні (с.м.т. Солотвино). З 1981 р. розпочалося 
наукове зростання Ольги Іванівни в Ужгородському 
філіалі Одеського НДІ курортології (нині – 
Державна установа «Науково-практичний медичний 
центр «Реабілітація» МОЗ України»), де вона пройшла 
шлях від молодшого наукового співробітника до голов-
ного наукового співробітника. 

В 1988 р. у спеціалізованій Вченій Раді 
Київського НДІ фтизіатрії та пульмонології ім. акад. 
Ф. Г. Яновського успішно захистила кандидатську дис-
ертацію на тему «Эффективность терапии предастмы 
в условиях микроклимата соляных шахт (клини-
ко-иммунологические исследования)» за спеціальнос-
тями «Пульмонологія» та «Алергологія та імунологія», 
а в 2011 р. в спеціалізованій вченій раді Кримської 
республіканської установи «Науково-дослідний ін-
ститут фізичних методів лікування і медичної кліма-
тології ім. І. М. Сеченова» – докторську дисертацію 
на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування прин-
ципів галоаерозольтерапії та імунореабілітації у від-
новлювальному лікуванні хворих на хронічне об-
структивне захворювання легень» за спеціальністю 
14.01.27 – «Пульмонологія». В 1991 р. їй присвоєно вчене 
звання старшого наукового співробітника, 2013 р. – 
професора, 2014 р. – почесне звання Заслуженого ви-
нахідника України.

За сухими фактами – титанічний труд, недоспані 
ночі, щоденна кропітка праця над кожною деталлю ро-
боти, надзвичайна цілеспрямованість і працелюбність, 
вміння підкорити все досягненню мети. Займалася 
проблемами наукового обґрунтування та розробки ме-
дичних технологій відновлювального лікування хворих 
з хронічними захворюваннями легень з використанням 

немедикаментозних впливів, зокрема 
галоаерозольтерапії та її поєднання 
з іншими методами лікування і реабі-
літації. 

Науковий доробок О. І. Лемко – по-
над 350 наукових праць (з них понад 
50 – у фахових виданнях за кордоном), 
у провідних періодичних наукових ви-
даннях України, а також розділи в мо-
нографіях, методично-інформаційні 
видання, навчальні посібники, близько 
30 патентів. О. І. Лемко – член спеці-
алізованої вченої ради із захисту кан-
дидатських та докторських дисертацій, 
успішно керує науковою роботою по-
шукачів наукових ступенів, регулярно 
виступає на профільних наукових фо-
румах різних рівнів. 

Вчений високої ерудиції і наукової 
принциповості, Ольга Іванівна зробила вагомий вне-
сок у розвиток сучасної клініко-діагностичної та ліку-
вально-профілактичної пульмонології і розробку нового 
напряму медицини – комплексної імунореабілітації. 
Цей метод базується на багаторічних дослідженнях осо-
бливостей порушень імунного гомеостазу та їх дина-
міки під впливом різних методів відновлювального лі-
кування, підтверджує один з найголовніших механізмів 
одужання – посилення саногенетичних можливостей 
організму при використанні природних і преформова-
них лікувальних чинників. 

Наукову діяльність Ольга Іванівна успішно поєднує 
з активною консультативною та викладацькою робо-
тою: з вересня 1991 р. працює на кафедрі факультет-
ської терапії – спочатку доцентом, далі професором 
кафедри, викладаючи факультетську терапію, курси 
клінічної імунології та алергології, пульмонології, за-
гальної фізіотерапії та курортології. Яскравий лектор, 
вимогливий і справедливий викладач, Ольга Іванівна 
користується повагою і симпатією серед студентства, 
великим авторитетом серед колег та пацієнтів. 

Колектив установи, колеги і співробітники, вітаючи 
О. І. Лемко, бажають їй міцного здоров’я, невичерп-
ної енергії, яскравих творчих успіхів, реалізації і вті-
лення у життя всіх починань, людської поваги і ви-
знання, радості від кожного дня. 

Колектив Державної установи 

«Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» 

МОЗ України» м. Ужгород,  

колектив Національного інституту фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, 

правління Асоціації спеціалістів з проблем бронхіальної астми 

та алергії України, 

редакційна колегія журналу «Астма та алергія»
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