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18 червня 2011 року виповнилося 60 років від дня 

народження завідувача відділенням технологій лікуван-

ня НЗЛ Державної установи «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН 

України», доктора медичних наук, професора Олександра 

Ярославовича Дзюблика.

О. Я. Дзюблик народився у м. Києві в родині лікарів. 

У 1974 році успішно закінчив Київський медичний інсти-

тут імені академіка О. О. Богомольця і почав трудову 

діяльність у Київському науково-дослідному інституті 

туберкульозу та грудної хірургії імені Ф. Г. Яновського. 

З цим інститутом пов’язана вся його напружена й невтом-

на 37-річна наукова та лікувальна діяльність. Тут він 

пройшов шлях від лаборанта з вищою освітою до вченого 

секретаря Інституту (1988–1991 рр.) та завідувача науко-

вим відділенням (з 1991 р.). О. Я. Дзюблик наукову діяль-

ність поєднує з педагогічною – з грудня 2008 року є про-

фесором кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

У 1981 році О. Я. Дзюблик захистив кандидатську 

ди сертацію на тему «Медична реабілітація і прогнозу-

вання її результатів у хворих на бронхоектатичну хворо-

бу». У 1990 році ювіляр здобув ступінь доктора медичних 

наук, захистив дисертацію на тему «Принципи і ефек-

тивність немедикаментозних методів лікування хворих 

на хронічний бронхіт». У 1985 році рішенням ВАК СРСР 

О. Я. Дзюблику присвоєно вчене звання старшого 

н аукового співробітника, а в 1996 році Міністерством 

освіти України – вчене звання професора. У 2009 році 

указом Президента України О. Я. Дзюблику присвоєно 

почесне звання «Заслужений лікар України».

Під керівництвом О. Я. Дзюблика розроблено цілу 

низку оригінальних методик диференційної діагностики 

і немедикаментозного лікування хвороб органів дихан-

ня. Останніми роками основним напрямом діяльності є 

створення нових підходів до антимікробної хіміотерапії 

інфекційних захворювань нижніх дихальних шляхів, 

проведення пріоритетних досліджень щодо апробації та 

впровадження в клінічну практику нових лікарських 

препаратів, методів діагностики та профілактики хвороб 

органів дихання.

Результати наукових досліджень висвітлено у понад 

200 наукових працях, 3 монографіях, 16 методичних 

рекомендаціях та інформаційних листках, оформлено 

6 нововведень. Науково-практичні розробки захищено 

11 патентами СРСР та України.

Під керівництвом ювіляра виконано і успішно захи-

щено 12 дисертацій.

Плідну наукову та лікарську діяльність О. Я. Дзюблик 

успішно поєднує з науково-суспільною роботою. Він є 

членом Вченої ради та методичної комісії Інституту, спе-

ціалізованої Вченої ради при ДУ «Національного інсти-

туту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 

НАМН України», заступником головного редактора 

«Українського хіміотерапевтичного журналу», віце-

президентом Асоціації хіміотерапевтів України, членом 

редакційних рад чотирьох науково-практичних журналів 

терапевтичного профілю, в тому числі зарубіжних.

В особі О. Я. Дзюблика поєднується блискучий талант 

клініциста та науковця. Через його руки та серце про-

йшло багато пацієнтів, які зобов’язані йому не тільки 

здоров’ям, але й життям. Співпраця з ним – це завжди 

школа високої лікарської майстерності та великої людя-

ності, порядності, людської тактовності.

Щиро вітаємо Вас, Олександре Ярославовичу, зі слав-

ним ювілеєм! Від всієї душі бажаємо міцного здоров’я, 

щастя, нових наукових звершень і творчих успіхів, реалі-

зації ідей і планів на благо вітчизняної науки!

Хай у Вашому домі завжди панує мир і злагода, а Ваші 

рідні та близькі будуть здоровими та щасливими!

Колектив Національного інституту фтизіатрії 

і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України,

правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України,

правління Асоціації спеціалістів з проблем бронхіальної 

астми та алергії України,

колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика,

редколегія журналу «Астма та алергія»

Професору Олександру Ярославовичу 

Дзюблику – 60 років!
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Інформаційний лист № 1
Вельмишановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі 

науково-практичної конференції з міжнародною учас-

тю «Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом 

та перспективи розвитку», яка відбудеться 8–9 вересня 

2011 року в м. Чернівці на базі Буковинського держав-

ного медичного університету відповідно до «Реєстру 

з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2011 році».

До участі в конференції запрошуються вчені та висо-

кокваліфіковані фахівці різного профілю, які займа-

ються проблемами пульмонології, а також лікарі 

загальної практики-сімейні лікарі, терапевти, пред-

ставники фармацевтичних фірм.

Наукова програма конференції присвячена таким проб-
лемам:
1. Клінічна та експериментальна патофізіологія 

легень.

2. Гіпоксія: фактори та механізми.

3. Клінічні аспекти захворювань органів дихання.

4. Хронічне обструктивне захворювання легень.

5. Сучасні аспекти бронхообструктивного синдрому.

6. Сучасні погляди на проблему туберкульозу

Бажаючих взяти участь у роботі конференції (форми 

участі: усна доповідь, стендова доповідь із публікацією тез 

або статті, тільки публікація тез або статті, вільний слухач) 

просимо направляти документи на адресу оргкомітету 

разом із заповненою реєстраційною картою учасника.

Мова конференції: українська, російська, англійська 

(доповіді молодих вчених — тільки англійською 

мовою).

Регламент доповідей: усна доповідь — до 15 хв; пре-

зентація стенда — до 5 хв; виступ в обговоренні — 

до 5 хв. Оргкомітет забезпечує мультимедійним про-

ектором, графопроектором.

Статті конференції будуть опубліковані в журналі 

«Буковинський медичний вісник», що входить до пере-

ліку фахових видань, рекомендованих ВАК України 

(статті).

Тези та статті, які не відповідають вимогам до їх 

оформлення (див. нижче), будуть опубліковані у збір-

нику матеріалів конференції. 

Вартість публікації статті — 25 гривень за одну сторін-
ку. Публікація тез доповіді до 2 сторінок — 50 гривень. 
Якщо текст тез перевищує 2 сторінки, їхня публікація 
можлива при оплаті по 25 гривень за кожну додаткову 
сторінку доповіді.

Повнотекстова версія журналу буде представлена 

на сайті www.bsmu.edu.ua.

Два примірника тез чи статті (один із двох надісла-

них примірників візується керівником), реєстраційна 

картка учасника конференції, акт біомедичної експер-

тизи, акт експертної комісії про відсутність інформа-

ції, що становить державну таємницю, направлення 

установи, CD-диск з електронною версією рукопису 

у форматі *.rtf, а також збереженими окремими файла-

ми ілюстраціями, квитанцію про сплату публікації слід 

надсилати до 15 травня 2011 року за адресою:

Кафедра внутрішньої медицини та ендокринології

Буковинський державний медичний університет

пл. Театральна, 2 

м. Чернівці, 58000, Україна

Текст статті (тез), ілюстрації та реєстраційна картка 

учасника конференції обов’язково дублюються елект-

ронною поштою на адресу кафедри внутрішньої меди-

цини та ендокринології int_medicine@bsmu.edu.ua.

Адреса для переведення плати за публікацію поштовим 
переказом (з поміткою «за публікацію статті, тез»):

Вівсяннику Володимиру Васильовичу

вул. Стасюка, буд. 8Б, кв. 6

м. Чернівці, 58029, Україна

Просимо до 20 серпня 2011 року підтвердити свою 

участь, до 25 серпня — вказати дату і час приїзду для 

організації зустрічі.

Телефони для довідок, e-mail: (03722) 3-32-62 (роб.), 

(0372) 57-51-23 (дом.), (050) 374-16-59, (098) 444-65-59 

(моб.), o.fediv@gmail.com. — професор Федів Олександр 

Іванович (програма конференції);

(050) 175-36-31 (моб.), cvetko@ukr.net — доцент 

Коваленко Світлана Вікторівна (програма конфе ренції);

(050) 664-89-12 (моб.), jana_med@ua.fm — асистент 

Телекі Яна Михайлівна (публікація статей і тез);

(050) 568-08-94 (моб.), Dr.Vivsyannuk@yandex.ru — 

асистент Вівсянник Володимир Васильович (плата 

за публікацію).

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛЬСЬКЕ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО, ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА РОБОЧА ГРУПА

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ПОЛЬЩІ

ЄВРОПЕЙСЬКЕ РЕСПІРАТОРНЕ ТОВАРИСТВО

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання пульмонології: 
обмін досвідом та перспективи розвитку»
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