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У травні 2010 року виповнилося 90 років з дня народжен-
ня відомого лікаря-фтизіатра, вченого і педагога колишнього 
завідувача кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізької 
медичної академії післядипломної освіти доктора медичних 
наук, професора Олега Григоровича Спесивцева.

Закінчувати лікувальний факультет Кубанського медично-
го інституту Олегу Григоровичу довелось у важкі воєнні роки. 
Після дострокового випуску з ВУЗу в 1942 році він був призва-
ний до діючої армії, в лавах якої приймав участь у боях із гітле-
рівськими загарбниками на Північно-Західному фронті. У дію-
чій армії йому довелося бути командиром медичного взводу 
окремої лижної бригади, командиром санітарної роти стрі-
лецького полку. В той час його приваблювала хірургія, якою 
мріяв займатися й у повоєнному житті. Але цим мріям не суди-
лося здійснитися. Важка хвороба змінила плани.

Після демобілізації з лав Червоної Армії в 1944 році Олег 
Григорович остаточно визначається з вибором. Подальша 
його практична, наукова і педагогічна робота пов'язана з фти-
зіатрією. У 1944 році О. Г. Спесивцев стає ординатором 
Одеського НДІ туберкульозу, де й почалася його наукова 
діяльність. В 1952 році його було запрошено на викладацьку 
роботу до Одеського інституту вдосконалення лікарів ім. 
М.Горького, де в повній мірі розкрився його талант ученого і 
педагога. У 1955 році ним успішно захищена кандидатська 
ди сертація на актуальну на той час тему – лікування туберку-
льозу гортані. В цьому ж році інститут було переведено до м. 
Запоріжжя. Олег Григорович стає доцентом кафедри туберку-
льозу Запорізького Державного інституту вдосконалення ліка-
рів, а через два роки очолює її.

У 1969 році захищена докторська дисертація, яка присвя-
чена стану бронхіального дерева у хворих на деструктивний 
туберкульоз легень в процесі хіміотерапії та оперативного 
лікування. Роком пізніше Олег Григорович стає професором. 
Доктор медичних наук, професор О. Г. Спесивцев – автор чис-
ленних наукових робіт. Він має велику групу учнів-вчених, які 
під його керівництвом захистили кандидатські і докторські 
дисертації, і численну плеяду лікарів-фтизіатрів на теренах 

бувшого Радянського Союзу. Дехто з лікарів-слухачів самі 
стали вченими та очолили кафедри. Вони з теплотою й пова-
гою і зараз згадують ті часи, коли навчались у професора 
О. Г. Спе сивцева. З 1992 року по 2004 рік Олег Григорович — 
професор-консультант кафедри фтизіатрії і пульмонології 
Запорізької медичної академії післядипломної освіти. Завдяки 
його зусиллям кафедра завжди була поважаємою і авторитет-
ною серед фтизіатрів і інших фахівців-медиків не тільки 
України.

Наукові інтереси професора О. Г. Спесивцева були багато-
гранні. Його наукові дослідження були присвячені  стану та 
санації бронхіального дерева у хворих на деструктивний 
туберкульоз легень в процесі хіміотерапії та оперативного 
лікування;  лікуванню туберкульозу верхніх дихальних шляхів;  
своєчасному виявленню туберкульозу легень;  стану фермент-
них та імунних процесів в організмі при хіміотерапії туберку-
льозу; застосуванню патогенетичних засобів при лікуванні хво-
рих на туберкульоз;  побічній дії ліків при хіміотерапії туберку-
льозу;  лікуванню хворих на туберкульоз на диспансерному 
етапі, тощо.

Олег Григорович був одним із перших серед вчених-
фтизіатрів Україні, що запропонували ендоскопічні методи як 
для вивчення стану бронхіального дерева у хворих на туберку-
льоз легень, так і для його санації.

З 1958 до 1992 року професор О. Г. Спесивцев очолював 
обласне наукове товариство фтизіатрів, багато років був голо-
вою товариства ветеранів війни та праці інституту, членом 
правління її міської організації.

За трудові і ратні справи Олег Григорович нагороджений 
орденами "Знак Почета", "Отечественной войны" І ступеня, 
шістьма медалями, має відзнаку "Отличнику здравоохране-
ния".

Доброзичливістю, високою ерудицією, порядністю 
О. Г.Спе сивцев здобув глибоку повагу колег, лікарів та хворих.

Поздоровляючи Олега Григоровича з ювілеєм, бажаємо 
йому міцного здоров'я, довгих років життя, бадьорості та всіх 
людських благ.
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