Ювілеї
УДК 617 (092 Бачинський)

Вітаємо з ювілеєм!

Роки, роки, моє багатство. Ці слова з гордістю може сказати людина, за плечима котрої
уже сімдесят.
Сімдесят… Як швидко плине час! Збігли роки, наче швидка гірська річка. Здається, десь недавно було босоноге дитинство,
юність, перше кохання. А вже онуки «дідусю»
кричать.
Про кого ж іде мова? Про доцента кафедри ЛОР-хвороб Івано-Франківського Національного медичного університету Ігоря Володимировича Бачинського.
Ігор Володимирович народився 22 липня 1941 р. в місті Івано-Франківську в сім’ї
робітника. Після закінчення середньої школи він працював токарем на одному із заводів міста, в 1961 р. поступив в ІваноФранківський медичний інститут, навчання в
якому в 1964 р. було перервано призовом на
військову службу в Радянську армію. А після
закінчення служби Ігор Володимирович продовжив навчання в медичному інституті і закінчив його в 1969 р.
А далі була робота по направленню
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точку наших Карпат, але найбільш віддаленому з районів області. Тут, в районній лікарні,
Ігор Володимирович працював отоларингологом до 1975 р.
З 1975 р. по 1977 р. він навчався в клінічній ординатурі при кафедрі оториноларингології Івано-Франківського медичного інституту.
Після закінчення клінічної ординатури
І.В. Бачинський залишився працювати отоларингологом у ЛОР-відділенні обласної лікарні.
Навчаючись в клінічній ординатурі, він
почав працювати над кандидатською дисертацією на тему: «Захворювання верхніх дихальних шляхів у робітників деревообробної
промисловості Прикарпаття», котру захистив
в 1983 р.
Далі було завідування кабінетом слухо
протезування, ЛОР-відділенням обласної клінічної лікарні.
В 1986 р. Ігор Володимирович перейшов
на роботу до Івано-Франківського медичного
інституту асистентом кафедри ЛОР-хвороб.
В 1994 р. він одержав звання доцента кафедри, котру очолював з 1996 по 2001 р.
З 2001 р. І.В. Бачинський – доцент кафедри, автор 58 наукових праць, присвячених
професійним захворюванням ЛОР-органів, використанню методів променевої діагностики
при патології ЛОР-органів, лікуванню хворих із
запальними процесами в клиноподібній пазусі.
Тисячі студентів навчались у Ігоря Володимировича. Сотні отоларингологів пройшли
курси підвищення кваліфікації. І всі щиро дякують своєму вчителеві і наставнику за науку.
Отоларингологи області знають, що в любий
час дня і ночі можна одержати пораду, консультацію і просто підтримку у Ігоря Володимировича як в клініці, так і по телефону.
А скільки вилікуваних хворих? Важко
сказати, а ще важче порахувати.
Вітаючи ювіляра із славним семидесятиліттям, працівники кафедри, ЛОР-відділення
обласної клінічної і обласної дитячої лікарень, всі отоларингологи області   зичать шановному Ігорю Володимировичу, своєму колезі і наставнику, другу і просто прекрасній
людині міцного здоров’я, ще нових творчих
успіхів у праці.
Спинити час ніхто не взмозі. На Вашім
сонячнім порозі з’явилось мудрих сімдесят.
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Минули, наче мить, десятки літ. Вони – як
дощик по тоненькій шибці, вони – як ніжний
яблуневий цвіт, вони – як тонкі струни в першій скрипці. Тож хай той цвіт не обліта, нехай струна співає, а не рветься, хай доля не
скупиться на літа, хай Божа благодать панує
в серці. Хай на Вашій довгій ниві росте зерно
достатку і добра, щоб ви були здорові і щасливі, щоб доля тільки світлою була.

І нехай ще довгі роки для Вас, шановний
Ігоре Володимировичу, залишаються оптимі
стичними ось ці рядки:
Упав листок, а я не упаду.
Мені упасти ще таки зарано.
Ще кожній квітці в днів моїх саду
Я не устиг освідчитись в коханні.
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