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Серед алергологів України і СНД помітне місце 

займає Борис Михайлович Пухлик, доктор медичних 

наук, професор, головний позаштатний алерголог МОЗ 

України, президент Асоціації алергологів України.

11 травня 2005 року Борису Михайловичу випо-

внюється 65 років. Після закінчення Вінницького медич-

ного інституту у 1969 році Борис Михайлович до 1976 

року працював у сільській місцевості. Саме тут в умо-

вах сільської медицини зібрав матеріал для кандидат-

ської дисертації зі фтизіатрії, яку захистив у 1977 році.  

З 1977 по 1979 рік Борис Михайлович працював у 

Вінницькому обласному відділі охорони здоров’я, а з 

1979 року по дійсний час працює у Вінницькому наці-

ональному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. У 

1985 році Б.М.Пухлик захистив докторську дисертацію 

саме «на стику» фтизіатрії і алергології, отримав науко-

ве звання професора і з 1992 року по даний час працює 

завідувачем кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імуно-

логії та алергології.

За збіглий час Борису Михайловичу вдалося зроби-

ти досить багато як практичному лікарю в галузі алерго-

логії, імунології, фтизіатрії, пульмонології, так і працівнику 

вищої школи, підготовити багато лікарів різного фаху, але 

найбільший його внесок стосується клінічної алерголо-

гії. Саме в цій галузі найширше розкрився його талант як 

організатора, здібного науковця і вмілого впроваджувача 

результатів наукових досліджень.

У 1980 – 1986 роках у складі наукової лабораторії 

академіка А.Д. Адо він прийняв участь у ряді експедицій-

них досліджень поширеності алергічних захворювань 

(АЗ) у Хакасії, Бурятії, Бєларусі, Киргизстані. У 1981–1992 

роках під його керівництвом було проведене найбіль-

ше в Україні клініко-епідеміологічне дослідження розпо-

всюдженості АЗ, що охопило понад 100 ти сяч мешкан-

ців Вінницької області України. Це дослідження дозволи-

ло вперше встановити наближені до реальності цифри 

розповсюдженості АЗ в Україні і показати, що ситуація з 

цими захворюваннями в країні є значно гіршою, ніж про 

це свідчать дані офіційної статистики. Окремо слід від-

мітити багаторічну співпрацю Б.М.Пухлика з провідними 

алергологами України, його зусилля, спрямовані на роз-

виток алергологічної служби нашої країни. Без його участі 

в останні 25–30 років не вийшов майже не один важливий 

документ, не проведено будь-якого важливого науково-

практичного форуму з алергології.

Найбільш важливим досягненням Б.М.Пухлика можна 

вважати створення вітчизняних препаратів діагностичних 

і лікувальних алергенів. Зараз їх та акцесуарів до алерге-

нів 140 найменувань, що є однією з найбільших номен-

клатур у Європі. Серед них  оригінальні форми алергенів 

для парентерального, перорального та інтраназального 

введення, 2 види компакт-ланцетів для виконання шкір-

них тестів з алергенами. Такі вироби, як драже для прове-

дення специфічної імунотерапії (СІТ), оригінальні ланцети, 

набори для скринінгу, діагностики медикаментозної алер-

гії, не мають прямих аналогів у світі. Щорічно алергена-

ми, які виробляє Вінницьке ТОВ «Імунолог», користується 

до 100 тис. мешканців України. Їх можна зустріти і у Росії, 

Казахстані, Азербайджані, Молдові. Але справа не тільки у 

алергенах. Б.М.Пухликом створено або удосконалено ряд 

діагностичних  і лікувальних технологій, яких раніше не 

було, або вони були не розвиненими в Україні: шкірна діа-

гностика медикаментозної алергії, прик-тест, перораль-

на, інтраназальна СІТ алергенами. Зараз важко собі уяви-

ти, що ще не так давно в Україні не було  взагалі власних 

(отже – високоспецифічних) алергенів, не кажучи вже про 

інсектні, грибкові, набори для скринінгу, які й зараз для 

країн бувшого СРСР є малодоступними.

ПРОФЕСОРУ 
БОРИСУ МИХАЙЛОВИЧУ ПУХЛИКУ  65 РОКІВ!
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Б.М.Пухлик постійно був серед організаторів чис-

ленних науково-практичних форумів різного рівня не 

тільки з алергології, але й зі фтизіатрії та пульмоноло-

гії, які проводилися в Україні. Він також працював у орг-

комітетах ряду вітчизняних і міжнародних з’їздів, бага-

тьох представницьких конференцій в Україні і за її кордо-

ном. Практичним результатом спільної роботи професо-

ра Б.М.Пухлика і Інституту отоларингології АМН України 

було створення у 2002 році тут Центру алергічних захво-

рювань верхніх дихальних шляхів та вуха АМН України, 

де Борис Михайлович є науковим консультантом. Разом 

з чл.-кор. АМНУ проф. Д.І.Заболотним Б.М.Пухлик ство-

рив при Інституті отоларингології АМНУ Центр АЗ верх-

ніх дихальних шляхів, який став провідним алергологіч-

ним закладом в Україні.

Про його авторитет як науковця, свідчать понад 

300 публікацій, серед яких 10 монографій, підручників та 

посібників, 10 методичних рекомендацій. Він має понад 

20 свідотцтв та патентів на винаходи. Підготував 1 докто-

ра і 16 кандидатів наук, під його керівництвом виконуєть-

ся ще 1 докторська та 2 кандидатських дисертації. Вперше 

в Україні зусиллями очолюваних Б.М. Пухликом науковців і 

практичних лікарів створено і оновлено вітчизняні прото-

коли медичної допомоги хворим на АЗ, формуляри лікар-

ських засобів і проекти відповідних  стандартів. Борис 

Михайлович був ініціатором і безпосереднім створюва-

чем  „Українського пульмонологічного журналу”, журналу 

„Імунологія та алергологія”, є членом редколегії ще декіль-

кох медичних журналів. Це ж саме стосується й наукових 

товариств («Імунологів, алергологів та спеціалістів з імуно-

реабілітації», «Алергологів та фахівців з астми»). Зараз він 

очолює Асоціацію алергологів України, працює головним 

позаштатним алергологом МОЗ України, віддаючи багато 

сил і уваги роботі на цих посадах.

Всі колеги, учні, рідні та друзі щиро вітають ювіляра 

і бажають Борису Михайловичу щастя, міцного здоров’я, 

довгих років життя, успіхів у його важливій праці!

Правління Асоціації алергологів України
Асоціація спеціалістів з проблем 

бронхіальної астми та алергії України
Редакція журналу “Астма та алергія"


