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Юрій Андрійович Іванів
(до 60-річчя від дня народження)

25 вересня 2015 р. виповнилося 60 років від
дня народження одного з найбільш авторитетних українських кардіологів, визнаного лідера в
галузі ехокардіографічної діагностики та серцево-судинної візуалізації, завідувача кафедри
променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,
доктора медичних наук, професора Юрія
Андрійовича Іваніва.
Юрій Андрійович народився в с. Безбруди
Львівської області. У 1978 р. з відзнакою закінчив
Львівський медичний інститут за спеціальністю
«Лікувальна справа», після інтернатури з терапії
працював лікарем рентгенопераційної. У 1983 р.
захистив кандидатську дисертацію на тему
«Корекція гіпоальфахолестеринемії при комплексному лікуванні атеросклерозу з переважним
ураженням артерій нижніх кінцівок». Неодноразово проходив навчання за кордоном.
З 1992 р. Ю.А. Іванів очолює кафедру променевої діагностики факультету післядипломної

освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, де створив
курс функціональної діагностики з передатестаційними циклами і циклом спеціалізації для лікарів. Викладає на циклах ультразвукової діагностики. У 2007 р. захистив докторську дисертацію
на тему «Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові
методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики».
Юрій Андрійович одним із перших в Україні
освоїв і запровадив у клінічну практику ультразвукові методи обстеження серця, зокрема
черезстравохідну ехокардіографію. Його ідеї та
розробки – це великий крок уперед на шляху
поліпшення діагностики клапанної кардіоміопатії, оптимізації показань до хірургічної корекції і
прогнозування перебігу клапанних вад серця.
Професор Іванів – автор і співавтор понад
230 друкованих праць (з них 2 монографії, 1 підручник, 3 навчальні посібники, 2 авторські свідоцтва на винахід); член редакційних колегій
кількох українських науково-практичних журналів, зокрема «Українського кардіологічного
журналу»; президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії». Здобувши експертний рівень знань у
своїй спеціальності, Юрій Андрійович проводить активну діагностичну і лікувально-консультативну роботу, привертаючи особливу увагу до
поліпшення діагностики рідкісних хвороб серця. Професор Іванів підготував велику групу
лікарів-професіоналів з функціональної та ультразвукової діагностики, які працюють у різних
регіонах України, є блискучим лектором, модератором популярних серед практичних лікарів
конференцій з візуалізації серця та функціональної діагностики.
Асоціація кардіологів України, редакційна
колегія «Українського кардіологічного журналу»,
численні колеги вітають шановного Юрія
Андрійовича з ювілеєм, бажають міцного здоров’я, творчого довголіття та вдячних учнів.

