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22 серпня 2022 року виповнилося 70 років Івану 
Степановичу Лемку — доктору медичних наук, директо-
ру Державної установи «Науково-практичний медичний 
центр «Реабілітація» МОЗ України». 

Іван Степанович народився в м. Берегово Закар-
патської області в родині вчителів. Після закінчення 
медичного факультету Ужгородського державного уні-
верситету розпочав трудову діяльність у селищі Солот-
вино Тячівського району в Республіканській (нині 
Українсь кій) алергологічній лікарні практично з самого 
початку відкриття закладу. Пройшов шлях від ліка-
ря-ординатора до головного лікаря. Будучи першим 
завідувачем унікального підземного відділення, анало-
гів якому не було у світі, приклав багато зусиль для 
його ефективного функціонування і налагодження ліку-
вального процесу. 

Разом з іншими колегами Іван Степанович стояв у 
витоків становлення і розквіту спелеотерапії в 
Україні — унікального немедикаментозного методу 
лікування хворих з хронічними неспецифічними захво-
рюваннями легень, алергічними станами, деякими 
захворюваннями шкіри. Розробив концепцію лікуваль-
ної дії спелеотерапії та її штучних аналогів, а також 
основні організаційні засади створення спелеостаціо-
нарів на базі різних підземних об’єктів, які не втратили 
своєї актуальності і на сьогодні. Іван Степанович був 
активним учасником та ініціатором наукових дослід-
жень, які проводились на базі Солот винських солеко-
палень у співпраці з провідними фаховими установами 
того часу, зокрема Всесоюзного НДІ пульмонології, 
Київського НДІ пульмонології та фтизіатрії, Сибірського 
відділення Академії наук, іншими науковими установа-
ми та відомими вченими. Результати цієї співпраці 
заклали наукові основи доказовості лікувального впли-
ву спелеотерапії та знайшли своє відображення в нау-
ково-практичних конференціях різних рівнів, які про-
водились на базі Республіканської алергологічної 
лікарні.

ДОКТОРУ МЕДИЧНИХ НАУК

ЛЕМКУ ІВАНУ СТЕПАНОВИЧУ — 70

У 1994 р. призначений на посаду директора ДУ 
«Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» 
МОЗ України» в м. Ужгород, яку обіймає до теперішнього 
часу. У 1988 р., ще працюючи в Республіканській алерго-
логічній лікарні, захистив кандидатську дисертацію 
“Диферен ційована спелеотерапія інфекційно-алергічної 
бронхіальної астми в умовах мікроклімату соляних 
шахт”, а в 2008 р. — докторську дисертацію “Клініко-
патогенетичне та хронобіологічне обґрунтування дифе-
ренційованого застосування спелеотерапії та керованої 
галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хво-
рих на бронхіальну астму”. 

Очоливши профільний науковий заклад, що фахово 
займається вивченням природних лікувальних факторів 
Закарпаття та розробкою медичних технологій на їх 
основі, І. С. Лемко підняв на якісно новий рівень діяль-
ність установи, захищаючи тезу ефективності застосу-
вання природно-ресурсного потенціалу в комплексно-
му лікуванні хронічних неінфекційних захворювань, їх 
первинній і вторинній профілактиці. Практична складо-
ва кожного наукового дослідження, за переконанням 
Івана Степановича, — це найбільш важливі результати 
науково-дослідної роботи. 

Лемко І. С. — ініціатор комплексних досліджень 
лікувальних факторів Солотвинських соляних озер, що 
обґрунтувало їх використання при деяких дерматоло-
гічних захворюваннях, зокрема, найбільш ефективно – 
при псоріазі. Отримані дані стали основою появи на 
мапі України нового клімато-бальнеологічного курор -
ту — курорту Солотвино. Одним з перших, за ініціативи 
ювіляра, колектив установи активно відгукнувся на 
заклик уряду про допомогу населенню Закарпаття, 
мешканцям сходу України, що потерпіли внаслідок сти-
хійного лиха — повеней 1998 та 2001 років, збройного 
конфлікту. Як результат цих досліджень — рекоменда-
ції з надання медичної допомоги потерпілим, в тому 
числі із застосуванням природних лікувальних факто-
рів Закарпаття. 
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Науковий доробок І. С. Лемка – понад 600 наукових 
праць, є співавтором монографій, інформаційно-мето-
дичних видань, патентів, керівництво дисертаційними 
роботами, які пройшли успішний захист у профільних 
спеціалізованих вчених радах. Науковий керівник майже 
40 прикладних науково-дослідних робіт. За цими корот-
кими відомостями — життя непересічної людини, відда-
ного своїй професії вченого із надзвичайно високим 

творчим потенціалом і науковою інтуїцією, мудрого орга-
нізатора із блискавичною реакцією на будь-які виклики та 
перешкоди, щедрої на спілкування і допомогу людини. 
Саме ці якості дозволили Івану Степановичу успішно 
поєднувати адміністративну і наукову діяльність. 

Сердечно вітаємо Івана Степановича з ювілеєм, 
зичимо міцного здоров'я, миру, оптимізму та всіх земних 
благ — на довгі і щасливі роки !
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