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22 жовтня 2013 року блискавична тяжка недуга у 65 років 
вирвала з наших рядів високо кваліфікованого досвідченого 
клініциста, всебічно обдаровану, інтелігентну людину, провід-
ного наукового співробітника, кандидата медичних наук, стар-
шого наукового співробітника відділу епідеміології, клініки 
туберкульозу та НЗЛ ДУ «Львівський НДІ епідеміології і гігієни 
МОЗ України» Іванова Георгія Анатолійовича.

Народився Г. А. Іванов у 1948 році у м. Львові. В 1973 році 
закінчив лікувальний факультет за спеціальністю «лікувальна 
справа» і пройшов інтернатуру за фахом «фтизіатрія» на базі 
Львівського обласного протитуберкульзного диспансеру. 
Після закінчення інтернатури протягом трьох років працював 
завідувачем легеневого відділу Яворівського протитуберку-
льозного диспансеру в селищі Краковець у Львівській області.

У 1978 році пройшов по конкурсу на посаду молодшого 
наукового співробітника лабораторно-експериментального 
відділу Львівського НДІ туберкульозу УРСР. У 1986 році успіш-
но захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата медичних наук на тему "Пути повышения эффективности 
выявления заболеваний органов дыхания на промышленных 
предприятиях" за спеціальністю "пульмонологія". 

З 1986 року працював старшим науковим співробітником 
відділу захворювань органів дихання та хіміотерапії туберку-
льозу легень. З 1989 року після реорганізації інституту і до 
тепер працював провідним науковим співробітником відділу 
епідеміології, клініки туберкульозу та НЗЛ ДУ «Львівський НДІ 
епідеміології та гігієни МОЗ України». 

 Георгій Анатолійович завжди мав дар тонко відчувати 
потреби сьогодення практичної медицини і наукових перспек-

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ІВАНОВА ГЕОРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

тив: вперше у Львівський області та загалом у західному регіоні 
України запровадив в практику роботи пульмонологічних та 
фтизіатричних установ застосування методів еферентної тера-
пії (гемосорбції, плазмаферезу, лазерного опромінення крові, 
озонотерапії). Завдяки йому в інституті було започатковано 
новий напрямок в комплексному лікуванні туберкульозу і 
неспецифічних захворювань легень — озонотерапія, лазеро-
терапія з використанням випромінювання різного спектраль-
ного діапазону, який успішно розвивається і має великі перс-
пективи для подальшого удосконалення методів лікування 
легеневої патології. Головним напрямком науково-практичної 
діяльності Г. А. Іванова було підвищення ефективності медика-
ментозних методів лікування пульмонологічних та фтизіатрич-
них хворих на основі нових технологій лікування з використан-
ням еферентних методів. Георгій Анатолійович — автор понад 
200 наукових праць, 5 патентів на винаходи, численних інфор-
маційних листків, нововведень в охорону здоров'я та ін., був 
членом Європейського Респіраторного товариства.

 Від нас відійшов вчений повний творчих сил і замислів. 
Людина-оптиміст, який завжди мав бажання творити і множити 
добро. Людина з широким світоглядом, яка об’єднувала навко-
ло себе однодумців. В ньому органічно поєднувались інтереси 
до наукових досліджень, викладацької та клінічної роботи. З 
ним завжди було цікаво, добре розбирався не лише в меди-
цині, але й в культурі, історії, політиці. Був мудрою і глибоко 
порядною людиною, тонко відчував біль іншого, завжди був 
готовим допомогти і словом і ділом

 Колеги вдячні Йому за плідну спільну працю, за дружню 
підтримку. Георгій Анатолійович назавжди залишиться з нами.
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