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Світлій пам’яті Ірини Михайлівни Горбась 
Члени спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 

Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, асоціації кардіолоґів Львів-
щини і Волині, колектив кафедри сімейної медицини, 
працівники Львівського обласного державного клініч-
ного лікувально-діаґностичного кардіолоґічного цен-
тру висловлюють щире співчуття сім’ї з приводу смерті 
доктора медичних наук, професора, завідувача  відділу 
популяційних досліджень ННЦ «Інститут кардіології 
імені акад. М.Д. Стражеска» Горбась Ірини Михай-
лівни, яка померла 22 серпня 2015 року на 61-му році 
життя після важкої хвороби.
Горбась Ірина Михайлівна народилася 23 квітня 

1955 року в м. Києві, закінчила з відзнакою в 1978 
році Київський медичний  інститут імені О.О. Бого-
мольця. З 1978 року по грудень 2005 року працювала 
в ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стра-
жеска» НАМНУ молодшим, старшим, провідним 
науковим співробітником, із 2005 року – завідувач 
відділу популяційних досліджень.
У 1984 році захистила кандидатську дисертацію 

на тему «Вивчення динаміки факторів ризику ішемічної 
хвороби серця в процесі регулярної дозованої ходьби», 
а в 1996 році – докторську дисертацію на тему «Епі-
деміологія ішемічної хвороби серця серед сільського 
населення України і організаційно-методологічні 
аспекти її профілактики» за спеціальністю «Кардіо-
лоґія». У 2010 році їй присвоєно вчене звання про-
фесора.
Ірина Михайлівна Горбась була членом спеціалі-

зованої вченої ради Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького з 13 
листопада 2006 року. За цей період була опонентом 
10 кандидатських та 1 докторської дисертацій. Остан-
ній раз члени спеціалізованої вченої ради зустріча-
лися з Іриною Михайлівною 29 січня 2015 року на 
засіданні вченої ради, де вона опонувала на захисті 
кандидатської дисертації. 

І. М. Горбась – ініціатор впровадження кардіолоґіч-
них епідеміолоґічних досліджень в Україні. За її участі 
орґанізовано й уперше в Україні проведено епідеміо-
лоґічне вивчення поширеності ішемічної хвороби 
серця з використанням строго стандартизованих ме-
тодів, визначено зв’язок ішемічної хвороби з певни-
ми чинниками зовнішнього і внутрішнього середо-
вища. Її наукові розробки стали обґрунтуванням для 
практичних рекомендацій щодо виявлення і запобі-
гання раннім формам серцево-судинних захворювань.
Із 1994 року вона брала активну участь у виконан-

ні міжнародного проекту ВООЗ «Національна проґра-
ма інтеґрованої профілактики неінфекційних захво-
рювань» (CINDI) в Україні.
І. М. Горбась була співрозробником «Проґрами 

профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в 
Україні», затвердженої Указом Президента України 
від 4 лютого 1999 року. Як член Координаційної ради 
з виконання «Проґрами» брала активну участь у її 
реалізації, що втілювалося в орґанізаційно-методич-
ній та лекційній роботі, публікаціях у наукових та 
популярних виданнях, підготовці рекомендацій з ви-
конання «Проґрами». 
Результати науково-дослідної роботи І. М. Горбась 

постійно впроваджуються в практику охорони здо-
ров’я, завдяки оприлюдненню на національних і між-
народних форумах та видавничій діяльності. Вона 
автор 359 наукових праць, провадила інтенсивну ро-
боту з підготовки наукових кадрів, підготувала 7 кан-
дидатів та 1 доктора наук. 
Брала активну участь в орґанізації та проведенні 

науково-практичних конференцій в Україні, міжна-
родних багатоцентрових наукових дослідженнях, 
неодноразово виступала з науковими доповідями на 
міжнародних конґресах, присвячених проблемам 
кардіолоґії.
І. М. Горбась була членом робочої ґрупи з артеріаль-

ної гіпертензії Української асоціації кардіолоґів, Єв-
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ропейського товариства кардіолоґів та спеціалізованої 
наукової ради. Заслужила визнання й повагу колеґ та 
пацієнтів завдяки високій працездатності, відданості 
професії, неухильному дотриманню моральних цін-
ностей.
За вагомий внесок у розвиток наукових досліджень 

з епідеміолоґії серцево-судинних захворювань в Україні, 
розробку та впровадження в медичну практику ефек-

тивних методів діаґностики і профілактики кардіо-
васкулярних хвороб, підготовку наукових кадрів та 
високий професіоналізм до 60-річчя з дня народжен-
ня нагороджена Грамотою Верховної Ради України.
Світла пам’ять про Ірину Михайлівну Горбась на-

завжди збережеться в серцях колеґ, учнів, близьких, 
усіх, хто мав щастя зустрічатися з цією інтеліґентною, 
чуйною, скромною, доброю, видатною людиною. 

In bright memory of Iryna Horbas’
The members of the Specialized Scientifi c Council D 

35.600.05 of Danylo Halytsky Lviv National Medical 
University, Lviv and Volyn’ Associations of Cardiology, 
staff of the Department of Family Medicine, personnel 
of Lviv Regional State Clinical Diagnostic Cardiology 
Centre extend their deepest condolences to the family on 
the death of Doctor of Medical Sciences, Professor, Head 
of the Department of Population Research of NSC 
"M. D. Strazhesko Institute of Cardiology" Horbas’ Iryna 
Mykhaylivna, who passed away on August 22, 2015, aged 
61, after a serious illness.

Horbas’ Iryna Mykhaylivna was born on April 23, 1955 
in Kyiv, graduated from A. A. Bogomolets National Medical 
Institute with honors in 1978. Since 1978 till December 
2005 she worked at the NSC "M. D. Strazhesko Institute 
of Cardiology" of NAS of Ukraine as junior, senior, leading 
researcher, since 2005 – as a Head of the Department of 
Population Research.

In 1984 she defended her thesis entitled "Study of the 
Dynamics of Coronary Heart Disease Risk Factors During 
the Regular Dosage of Walking", and in 1996 - her doctoral 
thesis entitled "Epidemiology of Coronary Heart Disease 
Among the Rural Population of Ukraine and the 
Organizational-methodological Aspects of Its Prevention" 
on specialty "Cardiology". In 2010 she was awarded the 
title of Professor.

Iryna Mykhaylivna Horbas’ was the member of the 
Specialized Scientifi c Council of Danylo Halytsky Lviv 
National Medical University since November 13, 2006. 
During this period she was the opponent of 10 PhD and 
1 doctoral thesis. The members of the Specialized Scientifi c 
Council met with Iryna Mykhaylivna for the last time on 
January 29, 2015 at the meeting of the Scientifi c Council, 
where she was opposing the thesis defense.

I. M. Horbas’ was the initiator of the introduction of 
cardiological epidemiological studies in Ukraine. With 
her participation was organized and held the fi rst in Ukraine 
epidemiological study of the prevalence of coronary heart 
disease using strictly standardized methods, was defi ned 
the connection of coronary heart disease with certain 
factors of the external and internal environment. Her 
scientifi c works have become the justifi cation for the 
practical recommendations for the prevention and detection 
of early forms of cardiovascular diseases.

Since 1994 she was actively participating in the conducting 
of the international WHO project "National Program of 
Noninfectious Diseases Integrated Prevention" (CINDI) 
in Ukraine.

I. M. Horbas’ was the contributor to the "Program of 
Prevention and Treatment of Arterial Hypertension in 
Ukraine", approved by the Decree of President of Ukraine 
since February 4, 1999. As a member of Coordinating 
Council on implementation of the "Program" was actively 
involved in its realization, that embodied in the organizational-
methodical and lecture work, publications in scientifi c 
and popular issues, preparing the recommendations for 
the implementation of the "Program".

The results of the scientifi c work of I. M. Horbas’ have 
been constantly implemented in public health practice, 
through the participation in national and international 
forums and publishing. She is the author of 359 scientifi c 
works, hauled an intensive work in preparing the scientifi c 
personnel, prepared 7 PhD and 1 Doctor of Medical 
Sciences.

She actively participated in organization and conducting 
of the scientifi c conferences in Ukraine, international 
multicenter scientifi c studies, repeatedly presented the 
scientifi c reports at international congresses on the problems 
of cardiology.

I. M. Horbas’ was a member of the Working Group on 
arterial hypertension of Ukrainian Association of Cardiology, 
European Society of Cardiology and Specialized Scientifi c 
Council. She earned the recognition and respect of the 
colleagues and patients due to high effi ciency, commitment 
to the profession, strict adherence to moral values.

For the signifi cant contributions to the development 
of the scientifi c research on the epidemiology of cardiovascular 
diseases in Ukraine, the development and introduction 
the effective methods of the diagnosis and prevention of 
cardiovascular diseases into the medical practice, training 
of the scientifi c personnel and professionalism, she was 
awarded the Diploma of Verkhovna Rada of Ukraine, 
dedicated to her 60th birthday.

The bright memory of Iryna Mykhaylivna Horbas’ will 
forever remain in the hearts of the colleagues, students, 
friends, all who had the good fortune to meet this intelligent, 
sensitive, modest, kind and outstanding woman.


