
28 листопада 1922 р. постановою Ради народних 
комісарів № 112 на базі 9-ї міської 

туберкульозної лікарні створено Київський 
туберкульозний інститут, якому в 1928 р.  

присвоєно ім’я його ініціатора та організатора 
академіка Ф.Г. Яновського. 11 липня 2007 р. Указом 

Президента України інституту надано статус 
національного. Першим директором інституту  

у 1922–1925 рр. була лікар М. Єфремова, у 1926– 
1929 рр. – професор А.І. Собкевич, 1929–1936 рр. – 

професор Ю.Ф. Богменко, 1936–1940 рр. –  
професор О.С. Мамолат, 1940–1943 рр. – В.Л. Плющ, 

1943–1944 рр. – Ф.М. Дзюблик, 1944–1946 рр. – професор 
Н.С. Морозовський, 1946–1979 рр. –  

О.С. Мамолат, 1979–1985 рр. – професор В.Н. Молотков, 
1985–1991 рр. – професор О.М. Іванюта, з 1991 – академік 

НАМН України, професор Ю.І. Фещенко.

Вперше була розроблена система диспансеризації 
пацієнтів із неспецифічними захворюваннями легень 
(НЗЛ). Впроваджено різні сорбційні методи терапії: 
гемосорбція, імуносорбція, плазмаферез, спленосорбція. 
Розроблено різні варіанти колапсохірургічних втручань, 
резекції легень, хірургічних втручань безпосереднього 
впливу на основне патологічне вогнище в легенях. 
Розроблено наукові основи інтеграції фтизіатрії  
с пульмонологією, диференційної діагностики захворювань 
легень. Розроблено і впроваджено немедикаментозні 
методи лікування туберкульозу і НЗЛ (внутрішньосудинне 
лазерне й ультрафіолетове опромінення крові, 
мікрохвильова резонансна терапія). В інституті створений 
і впроваджений у промислове виробництво новий 
лікарський препарат Епадол (теком). З 1991 р. вивчається 
спадкова схильність до туберкульозу, значення генетичних 
факторів розвитку порушень гомеостазу і різних видів 
метаболізму, біотрансформації лікарських речовин  
в організмі.

В інституті працюють 790 співробітників: із них 667 — 
у клініці та 123 — у науці, 1 академік НАМН, 1 член-

кореспондент НАМН, 24 доктори та 60 кандидатів наук, 
15 професорів, 102 наукових співробітники, 88 лікарів.
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Відкриття пам’ятної стели під час 
проведення Науково-практичної 
конференції, присвяченої 150-річчю  
з дня народження Ф.Г. Яновського,  
на батьківщині вченого. У святкуванні 
взяли участь співробітники інституту – 
професор С.О. Черенько та професор 
В.М. Мельник, 12 червня 2010 р.

Проведення III Національного  
астма-конгресу, 6–7 жовтня 2009 р.
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