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Пам‘яті Ігора Йосиповича Хаїмзона

Хаїмзон Ігор Йосипович — доктор технічних наук, професор, народився 12 квітня
1958 року в місті Ростов-на-Дону. Навчався у Вінницькій середній школі № 4, з 1964
по 1974 р. В 1974 році поступив до Вінницького політехнічного інституту, який закінчив
в 1979 році за спеціальністю «автоматика та телемеханіка». З 1979 року по 1981 рік
служив в Радянській Армії у місті Моздок Північної Осетії.
З 1981 року працював на кафедрі фізики Вінницького медичного інституту
ім. М. І. Пирогова. В 1983 році був обраний асистентом цієї кафедри. В 1984 році
під керівництвом академіка АПН України С. У. Гончаренко захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Вивчення елементів автоматики, телемеханіки та мікропроцесорної техніки в позаурочній роботі з фізики». З 1990 року — старший викладач
кафедри фізики ВДМУ. В 1991 році вступив в докторантуру Інституту кібернетики
НАН України, яку закінчив, і в 1995 році захистив докторську дисертацію на тему:
«Нові інформаційні технології ведення, обліку та обробки медичної документації
в умовах відділення стаціонару».
З 1990 року очолював Центр нових інформаційних технологій Вінницького медичного університету, був керівником наукової теми: «Комп’ютерне моделювання
процесів життєдіяльності органів і систем організму людини». В галузі розробки
сучасних інформаційних технологій співпрацював з відомими високотехнологічними
компаніями США, Бельгії, Ізраїлю.
З 1996 року Ігор Йосипович завідував кафедрою біофізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Він
був членом двох спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських і кандидатських
дисертацій у Вінницькому технічному університеті.
Професор Хаїмзон І. Й. є автором більше 100 друкованих праць, автор системи
комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму
людини «MedSim Pro», яка не має аналогів в класі медичних симуляторів. Під його
керівництвом за останні 5 років видано більше 100 навчально-методичних і наукових
праць, серед яких 1 монографія, 12 навчальних посібників, понад 70 методичних рекомендацій, статті в журналах, тези доповідей на різних конференціях, розроблено
десятки комп’ютерних програм різного призначення.
Ігор Йосипович був активним членом Громадської організації Українська Асоціація «Комп‘ютерна Медицина», членом Редакційної колегії журналу «Клінічна
інформатика і Телемедицина».
Світла пам’ять про Ігоря Йосиповича назавжди збережеться в серцях усіх, хто його
знав. Висловлюємо глибоке щире співчуття рідним і близьким покійного.
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