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ІНФОРМАЦІЯ

по кінець 2004 року Олег Григорович працював професо�

ром�консультантом кафедри фтизіатрії та пульмонології

Запорізької медичної академії післядипломної освіти,

віддаючи багато сил, енергії, свій незвичайний талант лі�

каря справі підготовки висококваліфікованих фтизіатрів

і пульмонологів. 

Завдяки його зусиллям кафедра стає однією з пова�

жаємих кафедр по підготовці лікарів�фтизіатрів у країні. 

Основними науковими інтересами професора О. Г. Спе�

сівцева протягом його діяльності були і є:

— стан та санація бронхіального дерева у хворих на

деструктивний туберкульоз легень в процесі хіміотерапії

та оперативного лікування;

— лікування туберкульозу верхніх дихальних шляхів;

— раннє виявлення туберкульозу легень;

— стан ферментних та імунних процесів в організмі

при хіміотерапії туберкульозу;

—застосування патогенетичних засобів;

— побічна дія ліків при хіміотерапії туберкульозу;

— лікування хворих на диспансерному етапі, тощо.

З 1958 по 1992 роки професор О. Г. Спесівцев очо�

лював обласне наукове товариство фтизіатрів, багато ро�

ків був головою товариства ветеранів війни та праці інсти�

туту, членом правління її міської організації.

За трудові і ратні справи Олег Григорович нагород�

жений орденами "Отечественной войны" І ступеня, "Знак

Почета", шістьма медалями, має відзнаку "Отличник

здравоохранения".

Доброзичливістю, високою ерудицією, порядністю

О. Г. Спесівцев здобув собі глибоку повагу колег, лікарів�

курсантів та хворих.

Поздоровляючи Олега Григоровича з ювілеєм, ба�

жаємо йому міцного здоров'я, подальших творчих успі�

хів, довгих років життя, бадьорості та всіх людських благ.

Колектив кафедри фтизіатрії та пульмонології

Запорізької медичної академії післядипломної освіти, 

колектив кафедри фтизіатрії та пульмонології

Запорізького державного медичного університету,

Правління Асоціації фтизіатрів та

пульмонологів області,

Запорізький обласний клінічний

протитуберкульозний диспансер

У травні 2005 року виповнилося 85 років із дня на�

родження колишнього завідувача кафедри фтизіатрії та

пульмонології теперішньої Запорізької медичної ака�

демії післядипломної освіти доктора медичних наук, про�

фесора Олега Григоровича Спесівцева.

О. Г. Спесівцев народився в 1920 році в родині служ�

бовця і пройшов шлях від лікаря�ординатора до профе�

сора, завідувача відомої у колишньому СРСР кафедри

фтизіатрії Запорізького Державного інституту удоскона�

лення лікарів. 

Закінчувати лікувальний факультет Кубанського ме�

дичного інституту йому припало на важкий для держави

1942 рік. Після дострокового закінчення ВУЗу Олег Гри�

горович був призваний до Діючої Армії, в лавах якої

приймав участь в бойових діях, пройшовши шлях від ко�

мандира медичного взводу до командира санітарної ро�

ти. В той час Олег Григорович займався хірургією і мріяв

стати хірургом у повоєнному житті. Але цим мріям зава�

дила важка хвороба. Після демобілізації в 1944 році з лав

Червоної Армії Олег Григорович остаточно визначився з

вибором і став фтизіатром. З 1944 року О.Г. Спесівцев —

ординатор Одеського НДІ туберкульозу, де починається

його наукова діяльність. В 1952 році його було запрошено

на викладацьку роботу до Одеського інституту удоскона�

лення лікарів ім. М. Горького, де в повній мірі розкрився

його талант вченого і викладача. Кандидатська дисерта�

ція на актуальну на той час тему — лікування туберкульо�

зу гортані, успішно ним була захищена в 1955 році. В цьо�

му ж році інститут було передислоковано до м. Запоріж�

жя. Олег Григорович стає доцентом кафедри фтизіатрії

Запорізького Державного інституту удосконалення ліка�

рів, а два роки поспіль очолює її.

В 1969 році захищена докторська дисертація, яка бу�

ла присвячена стану бронхіального дерева у хворих на

деструктивний туберкульоз легень в процесі хіміотерапії

та оперативного лікування. Роком пізніше Олег Григоро�

вич стає професором. Доктор медичних наук, професор

О. Г. Спесівцев — автор майже 150 наукових робіт, автор

5 збірників наукових праць. Він підготував 8 кандидатів та

1 доктора медичних наук і велику плеяду лікарів�фтизіат�

рів. Дехто з курсантів стали вченими, самі очолили ка�

федри. Вони з теплотою й повагою і зараз згадують ті часи,

коли навчались у професора О. Г. Спесівцева. З 1992 року

ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ СПЕСІВЦЕВ

(ДО 85)РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)


