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ПАМ’ЯТЬ

Університет втратив високопрофесійного анестезіолога- 
реаніматолога, знаного вченого, відданого своїй справі 
лікаря, людину з великим серцем. Фелікс Семенович здо-
був щиру повагу серед колег, став справжнім учителем 
для значної кількості талановитих студентів. Неоціненним 
є його вклад в лікування найтяжчих хворих і підготовку 
кадрів для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби 
(COVID-19).

Ф.С. Глумчер народився 30 січня 1949 року. У 1973 році 
закінчив Пермський медичний інститут за спеціальністю 
«Лікувальна справа». Далі 2 роки працював лікарем-
анестезіо логом у Клінічній лікарні № 6 м. Києва, а з 1975 
по 1986 рік – лікарем-анестезіологом відділення анесте-
зіології та реанімації в Клінічній лікарні № 17 м. Києва 
(Територіальне медичне об’єднання «Торакальна хірургія 
та пульмонологія»).

Із 1986 року – асистент кафедри анестезіології та інтен-
сивної терапії Київського інституту вдосконалення лікарів, 
із 1993 року – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної 
терапії Київської медичної академії післядипломної освіти.

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Продленная искусственная вентиляция легких у больных 
с травмой груди», в 1993 році дістав звання доцента, 
в 1999-му захистив докторську дисертацію на тему «Анесте-
зіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при опера-
ціях на нижніх дихальних шляхах.

Із 2002 року Фелікс Семенович завідував кафедрою 
анестезіології, реаніматології та медицини катастроф 
(нині – анестезіології та інтенсивної терапії) Національ-
ного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 2004 році 
був призначений головним позаштатним спеціалістом 

з анестезіології та інтенсивної терапії Міністерства охорони 
здоров’я України.

Брав активну участь у діяльності Асоціації анестезіоло-
гів України, тож у 2004 році на IV Національному конгресі 
анестезіологів України Ф.С. Глумчера обрали її президентом.

Під авторством професора вийшло друком 216 робіт, 
із них 6 монографій, 4 авторські свідоцтва, 26 раціоналіза-
торських пропозицій. Також Фелікс Семенович підготував 
9 кандидатів наук, був консультантом на захисті 3 док-
торських дисертацій.

Ф.С. Глумчер був одним із засновників і заступником 
головного редактора фахового наукового журналу «Біль, 
знеболення та інтенсивна терапія», обіймав посаду 
головного редактора журналу «Медицинский реферативно-
обзорный журнал». Чимало статей професор Ф.С. Глумчер  
у співавторстві з колегами написав з інфузійної терапії.

У 2003 році здобув Державну премію України в галузі 
науки і техніки за участь у розробленні апаратів для штучної 
вентиляції легень «Фаза-8» і «Бриз». Нагороджений орде-
ном «За заслуги» III ступеня (2016).

Світла пам’ять Феліксу Семеновичу…

Колектив Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,
редакційна колегія журналу «Інфузія & Хіміотерапія»

Провідний анестезіолог Фелікс Семенович Глумчер 
відійшов у вічність…
4 листопада пішов із життя заслужений лікар України, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
член-кореспондент Національної академії медичних наук 
України, завідувач кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, 
професор Фелікс Семенович Глумчер.


