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ІНФОРМАЦІЯ

24 липня 2008 року виповнилося 70 років з дня народження

вченого, досвідченого педагога, висококваліфікованого лікаря і

прекрасної людини, кандидата медичних наук, доцента Олек#

сандра Костянтиновича Германа.

Герман О. К. народився у 1938 році в м. Луганську. Після

закінчення середньої школи у 1956 році вступив до Луганського

медичного інституту на лікувальний факультет, який закінчив у

1962 році. У числі кращих випускників, за власним бажанням,

був направлений в м. Свердловськ Луганської обл. лікарем#те#

рапевтом. В цьому ж році, в зв'язку з нестачею кадрів, був пере#

ведений лікарем#фтизіатром у Свердловський протитуберкульоз#

ний диспансер. У 1965 році був призначений головним лікарем

Свердловського протитуберкульозного диспансеру. У тому ж

році вступив на навчання в клінічну ординатуру з фтизіатрії при

Дніпропетровському медичному інституті, яку закінчив у 1967

році. Під час навчання   в клінічній ординатурі займався науко#

вою діяльністю і у 1967 році захистив дисертацію на здобуття

ступеня кандидата медичних наук.

Багатогранна особистість О. К. Германа особливо широко

розкрилася під час науково#викладацької роботи, яка розпочала#

ся  у 1967 році, коли він пройшов за конкурсом на посаду асистен#

та курсу туберкульозу при кафедрі шпитальної терапії Запорізь#

кого медичного інституту. У 1972 році О. К. Герману присвоєне

звання доцента. У 1975 році доцента О. К. Германа обрано за кон#

курсом завідуючим самостійним курсом туберкульозу, з 1976 по

1984 рік він працює завідуючим організованої кафедри тубер#

кульозу Запорізького медичного інституту, а з 1984 року — на по#

саді доцента  до 2005 року.    

За час роботи на посаді завідуючого кафедрою туберкуль#

озу під керівництвом доцента О. К. Германа була організована

клінічна база кафедри, лабораторія функціональної діагности#

ки, біохімічна та імунологічна лабораторії, був підготовлений

повний набір  методичних матеріалів та наочних посібників для

читання лекцій та проведення практичних занять; було виконано

4 науково#дослідницькі роботи, підготовлено 6 клінічних орди#

наторів, проводилась підготовка лікарів#інтернів за спеціаль#

ністю фтизіатрія. 

З 2005 року О. К. Герман — консультант Запорізького об#

ласного протитуберкульозного  клінічного диспансеру. 

За часи своєї науково#практичної діяльності під керівницт#

вом доцента О. К. Германа організовано багато науково#прак#

тичних та науково#методичних конференцій міста та області, він

приймав участь у багатьох з'їздах та конференціях фтизіатрів і

пульмонологів СРСР і України. 

За участю Олександра Костянтиновича організовані За#

порізький міський флюорографічний центр, міжрайонні проти#

туберкульозні стаціонари в області, денні стаціонари при місь#

ких протитуберкульозних закладах, спеціалізоване територіаль#

не медичне об'єднання "Фтизіатрія", впроваджено DOTS#стра#

тегіїю в Запорізькій області, відкриті кабінет психологічної

підтримки та соціальної допомоги хворим на туберкульоз.

Олександр Костянтинович Герман проводить велику кон#

сультативну і диференційно#діагностичну роботу в установах

міста і області, є членом атестаційної комісії обласного управ#

ління охорони здоров'я та членом ЦЛКК хворих на туберкульоз

міста та області. Працюючи у тісному співробітництві з керів#

ництвом фтизіатричної служби області, О. К. Герман приймає

активну участь у сумісній роботі з товариством Червоного Хрес#

та та іншими громадськими організаціями, що займаються проб#

лемами та соціальною підтримкою хворих на туберкульоз. 

На протязі 10 років, займаючи посаду Президента Запорізь#

кої обласної медичної Асоціації фтизіатрів та пульмонологів,

О. К. Герман успішно поєднує педагогічну діяльність із гро#

мадською роботою в Асоціації. Під його безпосереднім керів#

ництвом та активній участі видана серія практичних та методичних

рекомендацій для лікарів#фтизіатрів, пульмонологів, рентгено#

логів та терапевтів. Доцент О. К. Герман є автором 210 наукових

робіт, при його участі та під безпосередньою редакцією видано

5 книг, присвячених різноманітним питанням пульмонології та

фтизіатрії, він автор 1 авторського свідоцтва, має 6 раціоналіза#

торських пропозицій. 

На протязі всієї своєї роботи О. К. Герман впроваджував і

продовжує впроваджувати нові методи діагностики та лікування

хворих на туберкульоз, у  тому числі, ним було запропоноване

застосування у лікарській практиці рифампіцину  у вигляді супо#

зиторіїв. 

За значний внесок у розвиток охорони здоров'я, у 2004 році

Запорізькою облдержадміністрацією О. К. Германа нагородже#

но ювілейною медаллю "За розвиток Запорізького краю", а у

2008 році управлінням охорони здоров'я  Запорізької облдерж#

адміністрації та Запорізьким обкомом профспілок за багато#

річну працю, значний внесок щодо покращання надання спеціа#

лізованої медичної допомоги населенню, високий професіо#

налізм, відданість справі та з нагоди 70#річчя, він нагороджений

почесною грамотою та нагрудним знаком.

За високу ерудицію, порядність, професіоналізм, добро#

зичливість О. К. Герман здобув глибоку повагу колег і пацієнтів.   

Вітаємо Олександра Костянтиновича із ювілеєм, бажаємо

йому міцного здоров'я, довгих і плідних років життя та творчих

успіхів.  
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