Іванов Ігор Михайлович
(17.09.1923-19.03.2008)
Ігор Михайлович Іванов – лікар-офтальмолог, кандидат медичних наук.
Народився він 17 вересня 1923 р. в м.Херсоні.
Дитинство минуло в родині службовців. 21 червня 1941
року отримав атестат зрілості. Початок війни та
окупацію Ігор Михайлович пережив в Херсоні та Одесі.
Він добровольцем пішов на фронт. Звільняв від
фашизму Польщу, Німеччину, приймав участь в ЯссоКишинівській наступаючій операції у складі 348-го
окремого
саперного
батальйону
Таганрогської
стрілкової дивізії 5-ї Ударної Армії генерал-лейтенанта
Берзарина.
При
форсуванні
річки
Одер
біля
Костринського плацдарму Ігор Михайлович був
поранений. Після лікування звільнений в запас з
причини
інвалідності.
Нагороджений
орденом
Вітчизняної війни І-го ступеня, орденом Червоної Зірки,
медаллю за “Звільнення Варшави”. В 1947 р. він студент Одеського медичного
інституту, але навчання було перерване арештом органами НКВС, як ворог
народу і контрреволюційний елемент. Звільнився в 1955 р. за амністією. В 1962
році Ігор Іванов закінчив Івано-Франківський медичний інститут. З 1962 р. по 1970
р. працював лікарем-офтальмологом в Горенківській лікарні, Івано-Франківська
область.
З 1970 р. по 1988 р. працює офтальмологом в поліклініці № 1 лікарні
Комсомольського району, м. Херсон. 1988-2003 рр. – лікар-офтальмолог учбововиробничого товариства сліпих. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію.
Нагрудний знак “Винахідник СРСР” отримав за прилад “Дислоциметр”. Автор
наукових статей, має 10 раціоналізаторських пропозицій. Лікар, для якого були
відсутні секрети сучасної офтальмології. Ігор Михайлович Іванов помер 19
березня 2008 року.

Довідкова інформація:
1944-1945 рр. - участь в Яссо-Кишинівській операції у складі 348-го окремого
саперного батальйону Таганрогської стрілкової дивізії 5-ї Ударної Армії генераллейтенанта Берзарина.
1947 р. - навчання в Одеському медичному інституті.
1956-1962 рр. - навчання в Івано-Франківському медичному інституті.
1962 р. - закінчення Івано-Франківського медичного інституту.
1962-1970 рр. - лікар-офтальмолог Горенківської лікарні, Івано-Франківська
область.
1970-1988 рр. - лікар-офтальмолог поліклініки № 1 лікарні Комсомольського
району, м. Херсон.
1988-2003 рр. - лікар-офтальмолог учбово-виробничого товариства сліпих,
м. Херсон.
1981 р. - захист кандидатської дисертації.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня.
Нагороджений орденом Червоної Зірки.
Нагороджений медаллю "За визволення Варшави".
Відзначений нагрудним знаком "Винахідник СРСР".

