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НЕКРОЛОГ

УДК 616.21(092) 

Світлій пам’яті 
Бачинського Ігора Володимировича

13 серпня 2020 року відійшов у віч-
ність доцент кафедри оториноларингології, 
офтальмології з курсом хірургії голови та 
шиї Івано-Франківського національного ме-
дичного університету, багаторічний завіду-
вач ЛОР-відділу обласної клінічної лікарні, 
Курсу оториноларингології ІФНМУ, заступ-
ник Голови Івано-Франківського обласного 
науково-медичного товариства лікарів отола-
рингологів Бачинський Ігор Володимирович.

Ігор Володимирович народився в 
м. Івано-Франківськ 22 липня 1941  р. Ди-
тинство його випало на складний воєнний та 
післявоєнний час. Після закінчення в 1958 р. 
середньої школи, він 3 роки – по 1961 рік 
– працював токарем на Івано-Франківсько-
му паровозоремонтному заводі. В 1961 р. 

поступив на перший курс Івано-Франків-
ського Державного медичного інституту.  В 
1964 р. з четвертого курсу був призваний в 
ряди Радянської Армії, де проходив службу 
по 1966 р. Після демобілізації повернувся на 
четвертий курс медінституту, який успішно 
закінчив у 1969 р. Суміщаючи навчання і ро-
боту, працює в м. Івано-Франківську фельд-
шером на станції швидкої допомоги.  

Після закінчення медичного інституту 
працював лікарем отоларингологом у Вер-
ховинській ЦРЛ. З 1975 по 1977 рр. навчав-
ся в клінічній ординатурі на ЛОР-кафедрі 
Івано-Франківського медінституту. Після 
закінчення ординатури працював лікарем 
отоларингологом обласної клінічної лікарні, 
а потім завідувачем ЛОР-відділу. Протягом 
цього часу успішно поєднував практичну 
роботу з науковою діяльністю. Сфера нау-
кових інтересів стосувалась актуальної на 
той час проблеми професійних захворювань 
ЛОР-органів у працівників деревообробної 
промисловості. В 1983 р. захистив канди-
датську дисертацію. В 1986 р. прийнятий 
на посаду асистента кафедри ЛОР-хвороб  
Івано-Франківського медінституту. В 1994 р. 
йому присвоєно звання доцента кафедри 
ЛОР-хвороб. З 1996 по 2001 рр. працював 
завідувачем курсу ЛОР-хвороб Івано-Фран-
ківської державної медичної академії.

Доцент Бачинський І.В. був досвід-
ченим педагогом, мудрим клініцистом, вір-
туозним ЛОР-хірургом. За час своєї роботи 
він пройшов курси удосконалення і стажу-
вання на базі практично всіх кафедр та клі-
нік України. Свої знання та вміння він із 
задоволенням передавав студентам, а також 
інтернам, клінічним ординаторам та курсан-
там отоларингологам. Ряд років він був ке-
рівником комплексних наукових робіт кафе-
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дри. Сфера наукових інтересів стосувалась 
професійних захворювань ЛОР-органів, ви-
користанню методів променевої діагностики 
при патології ЛОР-органів, лікуванню за-
пальних процесів основної пазухи. Неодно-
разово виступав на з’їздах та конференція 
отоларингологів, є автором понад 40 науко-
вих робіт.

Ігор Володимирович був непересічною 
особистістю як у професійній діяльності, 

так і у людських взаєминах. Його відданість 
професії та щирий інтерес до людських про-
блем забезпечили повагу безлічі пацієнтів і 
колег отоларингологів, багатьом із яких він 
дав путівку у професійне життя.

Ігор Володимирович залишив яскра-
вий слід в історії медицини Прикарпаття, 
Івано-Франківського національного медич-
ного університету та незабутні спогади у 
всіх, хто знав його особисто.

Колектив кафедри оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї 
ІФНМУ та відділення отоларингології обласної клінічної лікарні

Правління Івано-Франківського обласного науково-медичного 
товариства лікарів отоларингологів
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