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ІНФОРМАЦІЯ

9 вересня 2006 року на 77�му році життя відійшов у

вічність один із фундаторів фтизіатричної служби Терно�

пільщини, професор кафедри пропедевтики внутрішньої

медицини та фтизіатрії Бліхар Євген Йосипович.

Євген Йосипович народився у м. Тернополі. З 1950

до 1955 року навчався у Станіславському (нині Івано�

Франківському) медичному інституті. Початок трудової

діяльності Євгена Йосиповича пов'язаний із практичною

медициною, зокрема фтизіатрією. Після закінчення ме�

дичного інституту Євген Йосипович працює фтизіатром у

протитуберкульозній лікарні в с. Сущин Теребовлянсько�

го району, а з 1958 року — головний лікар Тернопільсь�

кого облтубдиспансеру. На цій посаді Євген Йосипович

доклав багато зусиль для організації та вдосконалення

фтизіатричної служби області, проявив себе як високо�

кваліфікований лікар і вмілий організатор. Під його ке�

рівництвом відбувалось становлення фтизіатричної

служби області. У 1963 році Євген Йосипович захистив

кандидатську дисертацію "Состояние легких и плевры

после окончания лечения экстраплевральным пневмото�

раксом и олеотораксом". 

1974 року Євген Йосипович переходить на роботу  до

Тернопільського медичного інституту, в якому він прой�

шов шлях від асистента кафедри фтизіатрії (1974– 1978),

доцента ( з 1979 р.) до доктора наук, професора (з 1988

року), відомого вченого�фтизіатра, суспільного діяча.

Основні напрямки його наукової діяльності — органі�

зація фтизіатричної та пульмонологічної служби, пошуки

найефективніших методик лікування хворих на туберку�

льоз легень, зокрема вивчення стану перекисного окис�

лення ліпідів і застосування антиоксидантів для лікування

хворих на туберкульоз. У 1988 році Євген Йосипович ус�

пішно захистив докторську дисертацію "Коррекция этио�

патогенетического лечения больных туберкулезом легких

и сопутствующими заболеваниями печени". 

Євген Йосипович автор понад 148 наукових праць, 4

винаходів, 12 рацпропозицій, 8 методичних рекоменда�

цій. 

У 2002 р. вийшов у світ підручник професора Є. Й.

Бліхара "Фтизіатрія" для студентів вищих навчальних ме�

дичних закладів.

Останніми роками багато публікацій Євгенія Йоси�

повича було присвячено видатним людям, суспільним

діячам, науковцям, невідомим сторінкам історії Терно�

пільщини та України. Від медицини скіфів, історичних

нарисів про Мазепу й Пулюя до актуальних питань сус�

пільно�політичного життя і медицини — такий діапазон

його публікацій, що значно сприяло патріотичному вихо�

ванню молоді, усвідомленню гордості за славетне минуле

нашої країни. 

Ми глибоко сумуємо з приводу смерті проф.

Бліхара Є.Й., висловлюємо щирі співчуття родині і близь�

ким.

Пам'ять про нього залишиться в серцях колег, учнів,

пацієнтів.

Колектив Тернопільського державного медичного 

університету ім. І. Я . Горбачевського,

Обласна асоціація фтизіатрів і пульмонологів,

колектив СТМО "Фтизіатрія" 

ПРОФЕСОР Є. Й. БЛIХАР


