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ІНФОРМАЦІЯ

Георгій Анатольович Іванов народився у 1948 році у

м. Львові. У 1966 році закінчив середню школу, у 1973

році — лікувальний факультет Львівського медичного

інституту за спеціальністю "Лікувальна справа".  Після за�

кінчення інтернатури за фахом "фтизіатрія" на базі Львів�

ського обласного протитуберкульзного диспансеру з 1974

по 1977 рр. працював завідувачем легеневого відділу в

стаціонарі Яворівського протитуберкульозного диспан�

серу в селещі Краковець Львівської області. 

Свою наукову діяльність розпочав у 1977 р. в стінах

Львівського НДІ туберкульозу МОЗ УРСР, куди був зара�

хований за конкурсом на посаду молодшого наукового

співробітника. У 1982 року призначений куратором з

пульмонології Західного регіону України згідно  наказу

МОЗ України. 

У 1986 році під успішно захистив дисертацію на здо�

буття наукового ступеня кандидата медичних наук на те�

му "Пути повышения эффективности выявления заболе�

ваний органов дыхания на промышленных предприятиях"

за фахом "пульмонологія". З 1986 року працював стар�

шим науковим співробітником відділу захворювань ор�

ганів дихання та хіміотерапії туберкульозу легень.

З 1990 р. Г.А. Іванов — провідний науковий

співробітник Львівського НДІ епідеміології та гігієни МОЗ

України, автор понад 180 наукових праць, 5 патентів на

винаходи, численних інформаційних листків, нововве�

день в охорону здоров'я та ін., є членом Європейського

Респіраторного товариства. За його безпосередньою

участю в інституті розроблялися проблеми діагностики і

лікування хронічного обструктивного бронхіту, брон�

хіальної астми, туберкульозу легень, попередження інва�

лідизації внаслідок НЗЛ, вивчалася дія різних видів ла�

зерного випромінювання на біологічні об'єкти, мінливість

збудника туберкульозу, особливості реактивності ор�

ганізму. Розроблені спільно з науковцями інституту мето�

дики і способи лікування успішно впроваджувалися і

впроваджуються в практику роботи протитуберкульоз�

них установ України та наукових закладів. Георгій Ана�

тольович завжди мав дар тонко відчувати потреби сього�

дення практичної медицини і наукових перспектив. 

Іванов Г. А. вперше у Львівський області та загалом у

Західному регіоні України запровадив в практику роботи

пульмонологічних та фтизіатричних установ широке зас�

тосування методів еферентної терапії (гемосорбції, плаз�

маферезу, лазерного опромінення крові, озонотерапії).

Завдяки йому в інституті було започатковано новий нап�

рямок в комплексному лікуванні туберкульозу і неспе�

цифічних захворювань легень — озонотерапія, який

успішно розвивається і має великі перспективи для по�

дальшого удосконалення методів лікування легеневої па�

тології.

Головним напрямком науково�практичної діяльності

Г. А. Іванова є підвищення ефективності медикаментоз�

них методів лікування пульмонологічних та фтизіатрич�

них хворих на засадах розробки нових комбінацій ліку�

вальних медикаментозних методів з лікувальними серед�

никами, розробка методів повноцінної реабілітації. 

Георгій Анатольович зустрічає свій ювілей повний

сил, енергії, творчих замислів. Колеги сердечно вітають

Георгія Анатольовича зі славним ювілеєм, вдячні за плід�

ну спільну працю. Нехай і надалі не покидає Вас опти�

мізм, бажання творити та множити добро. Хай доля дарує

сили, здоров'я, натхнення, удачу, оберігає від негараздів.

Щастя Вам і світлої радості!

Співробітники відділу епідеміології, 

клініки туберкульозу і НЗЛ

Львівського НДІ епідеміології і гігієни МОЗ України

Правління Асоціації фтизіатрів і 

пульмонологів України

ІВАНОВ ГЕОРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

(до 60 — річча з дня народження)




