Ланг Г.Ф. видатний вчений - клініцист, терапевт
(До 145 - річчя від дня народження)

Ланг Георгій Федорович - лікар - терапевт,
академік АМН СРСР (1945), один з засновників
клініки
внутрішніх
хвороб,
ректор
1-го
Ленінградського медичного інституту, автор більше
ста наукових праць та публікацій.
Народився у Санкт - Петербурзі. Отримав
гімназичну освіту. У 1894 році вступив у Військово медичну академію. Наукова діяльність розпочалася у
1899 році у лікарні професора М. В. Яновського, що
був учнем С.П.Боткіна. Того ж року він закінчив
медичну академію зі схвальною грамотою і отримав
звання лікаря.
У період 1903-1904 років працював у лікарнях
Німеччини та Франції. Повернувся у Санкт-Петербург,
де працював лікарем.

(28.07.1875 - 24.07.1948)
“У працях Г.Ф. Ланга
міститься таке
невичерпне багатство думок та наукове
передбачення, що не буде перебільшенням
сказати, що ці роботи багато в чому визначили,
визначають зараз і ще багато років будуть
визначати
основні
напрямки
наукових
досліджень”.
Дембо А.Г.

Як науковець цікавився різними галузями, зокрема
проблемами кардіології. В 1922 році він першим
виділив у окрему одиницю гіпертонічну хворобу.
Розробив систему диспансеризації хворих на
гіпертонію. У 1935 році запропонував розроблену ним
класифікацію хвороб серцево-судинної системи,
оприлюднену на XII Всесоюзному з'їзді терапевтів.
1919 року став професором у тодішньому
Петроградському інституті удосконалення лікарів.
З 1922 року він керував клінікою і кафедрою
факультетської терапії 1-го медичного інституту. 1928
року став ректором 1-го Ленінградського медичного
інституту.

У 1923 році заснував журнал «Тепапевтический
архив», де став редактором. 1943 року його обрали
головою Всесоюзного товариства терапевтів.

Література про Г.Ф. Ланга:

Помер 24 липня 1948 року у Ленинграді від
ускладнень раку шлунку.

Професійна діяльність Г.Ф. Ланга
• Спадщина Г. Ф. Ланга і праці заснованої ним великої
школи терапевтів охоплюють численні розділи клініки
внутрішніх хвороб (пульмонологія, гепатологія,
кардіологія, якій присвячені його основні праці).
•
Розробив
загальноприйняту класифікацію
і
номенклатуру захворювань серцево-судинної системи;
ввів поняття «оборотні розлади біохімізму в м'язі
серця» «дистрофія міокарда»; досліджував проміжні
форми між стенокардією та інфарктом міокарда;
розробив лікування миготливої аритмії хінідином.
•
Г. Ф. Ланг є автором вчення про гіпертонічну
хворобу як неврозу вищих центрів регуляції судинного
тонусу і розробником системи профілактики при цьому
захворюванні.

Бородулин, В. И.
Г. Ф.Ланг [Текст] : очерки, эссе / В. И. Бородулин. М. :Медицина, 1976. - 127 с. 61(092)Ланг/Б 83
Автор книги В. Й. Бородулін - терапевт, історик медицини
і журналіст показав розвиток найважливіших напрямів
внутрішньої медицини крізь призму життя і творчості одного з
найвидатніших її представників - академіка, лауреата
Державної премії Г.Ф. Ланга.
Про витоки його лікарського мистецтва, діяльність в галузі
організації охорони здоров'я, творчий внесок в кардіологію,
гематологію та інші галузі внутрішньої медицини.
Видання зацікавить не тільки фахівців в галузі організації
охорони здоров'я та терапії, а й всіх тих, хто цікавиться
питаннями історії медицини.
.

Праці Г.Ф.Ланга:

Хвиливицкая , М. И.
Г. Ф. Ланг [Текст] : биография отдельного лица / М.
И. Хвиливицкая . - М. : Медицина, 1969. - 48 с.
61(092)Ланг/Х 30
Науково-популярне видання про видатного терапевта,
блискучого організатора і новатора в питаннях охорони
здоров’я, відомого вченого, першокласного клініциста,
громадського діяча.

Ланг,Г.Ф.
Гипертоническая болезнь [Текст] : монография / Г.
Ф. Ланг. - Л. : Медгиз, 1950. - 496 с. : ил. 616.118/Л
22
Фундаментальна
монографія
видатного кардіолога,
дійсного члена АМН СРСР Г. Ф. Ланга (1875-1948), який
зробив великий внесок в розвиток уявлень про гіпертонічну
хворобу.
Вивченню артеріального тиску, гіпертонії і гіпертонічної
хвороби Г. Ф. Ланг віддав майже три десятиліття. Він
опублікував перші в нашій країні роботи по гіпертонічній
хворобі. На початку 1920-х він виділив гіпертонічну хворобу як
самостійне захворювання, запропонувавши сам термін, і
сформулював неврогенну теорію її походження. Монографія
"Гіпертонічна хвороба", що вийшла вже після його смерті, була
удостоєна Державної премії (1951).

Руководство по внутренним болезням [Текст] :
руководство. Ланг Г. Ф. Болезни системы
кровообращения / ред. А. Л. Мясников. - 2-е изд. - М. :
Медгиз , 1958. - 496 с. 616.1/9(02)/Р 84

Учебник внутренних болезней [Текст] : учебное
пособие для мед. вузов. Т. 1. ч. 1. Болезни системы
кровообращения / ред. Г. Ф. Ланг. - Л. : Гос. мед. издво, 1938. - 428 с. : 152 рис. в тексте. - Библиогр.: с. 427428. 616.1/9(07)/У 91

Праця відрізняється оригінальністю і переконливістю
викладення; зміст об’єдано ідеєю нервизму, розвитку якої в
клініці внутрішніх хвороб багато сприяв клініцист Г. Ф. Ланг.
Редакція при перевиданні даної частини «Керівництва»
зберегла її в тому вигляді, як вона була написана Г. Ф. Лангом.
Внесено поправки і змінено розташування деяких глав. Введені
короткі доповнення та примітки, які відображають нові дані та
подання з окремих питань, які були актуальні на той час.

У даний випуск входить перша частина двотомного
підручника внутрішніх хвороб під редакцією проф. Г.Ф.Ланга.
Автор дає систематичний виклад клініки внутрішніх хвороб
системи кровообігу, звертаючи особливу увагу на патогенез, а
також широко обґрунтовуючи методи попередження та
лікування.

Учебник внутренних болезней [Текст] :
учебник / под ред. Г. Ф. Ланга ; при участии: В. Г.
Баранова, М. Р. Борока [и др.]. - Л. : Медгиз, Ленингр.
отд-ние, 1940 - .Т. 2, ч. 1 : Болезни органов
пищеварения, болезни печени и желчных путей / Р. А.
Лурия, А. Л. Мясников, Н. И. Лепорский. - 1940. - 335
с. [3] ил. : ил. 616.1/9(07)/У 91
У посібнику дається
систематичний виклад клініки,
патогенезу, лікування внутрішніх хвороб органів травлення,
печінки та жовчних шляхів.

Учебник внутренних болезней [Текст] :
учебник / под ред. Г. Ф. Ланга ; при участии: В. Г.
Баранова, М. Р. Борока [и др.]. - Л. : Медгиз, Ленингр.
отд-ние, 1941 - .Т. 2, ч. 2 : Болезни почек, апарата
нейроэндокринной регуляции и обмена веществ,
авитаминозы, острый ревматизм, болезни суставов / Р.
А. Лурия, А. Л. Мясников, Н. И. Лепорский. - 1940. 335 с. [3] ил. : ил. 616.1/9(07)/У 91
Автор
лікування
регуляції та
та хвороб
лікування.

дає систематичний виклад клініки, патогенезу,
внутрішніх хвороб нирок, нейроендокринної
обміну речовин, авітамінозів, гострого ревматизму
суглобів: патогенез, методи попередження та

Частная патология и терапия внутренних
болезней [Текст] : учебник. Т. 3. ч. 1. Болезни верхних
дыхательных путей, бронхов, легких, плевры,
средостения и диафрагмы / ред.: Г. Ф. Ланг, Д. Д.
Плетнев. - М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, 1927. - 352 с.
616.1/9/Ч-25
У підручнику міститься виклад клініки внутрішніх хвороб
верхніх дихальних шляхів, бронхів, плерви, середостіння та
діафрагми: патогенез, методи попередження та лікування.

Частная патология и терапия внутренних
болезней [Текст] : научное издание / под общ. ред. Г. Ф.
Ланга и Д. Д. Плетнева. - Москва ; Ленинград : Гос. издво, 1927 - .Т. 4, вып. 1 : Болезни обмена веществ / Е. Е.
Фромгольд ; Е. Е. Фромгольд. Болезни желез
внутренней
секреции
/
П.
Н.
Николаев.
Конституциональные болезни / М. В. Черноруцкий.
Болезни мышц, костей и суставов / Б. А. Егоров. - 1928.
- IV, 274 с. : ил. 616.1/9/Ч-25
Автор дає систематичний виклад клініки, патогенезу та
лікування хвороб обміну речовин, залоз внутрішньої секреції,
м’язів, кісток та суглобів, конституціональні хвороби.
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