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Вітаємо
головного редактора

науково-практичного
 журналу

«Астма та алергія»,
професора

 Галину Львівну Гуменюк
з днем народження!

22 жовтня святкує день народження доктор 
медичних наук, професор кафедри фтизіатрії та 
пульмонології Національної медичної академії 
після дипломної освіти ім. П. Л. Шупика Галина 
Львівна Гуменюк.

З 2008 року Галина Львівна працювала відпові-
дальним секретарем фахового наукометричного 
науково-практичного журналу «Астма та алергія», 
а з 2018 р. — головним редактором цього видання. 

Журнал «Астма та алергія» — спеціалізований 
науково-практичний журнал, один з найвідоміших 
на цю тему в Україні. У журналі публікують наукові 
статті з респіраторної медицини й алергології. Мета 
видання — інформування алергологів, пульмоно-
логів, імунологів, терапевтів і педіатрів про новітні 
досягнення в діагностиці, лікуванні, профілактиці 
алергічних захворювань, бронхіальної астми, хро-
нічного обструктивного захворювання легень, їхнє 
поєднання з синдромом обструктивного апное/
гіпопное уві сні. 

Також на сторінках видання публікують огляди 
провідних вітчизняних та іноземних науковців у 
галузі алергодіагностики, диференціальної діагнос-
тики, фармакологічної терапії алергічних захворю-

вань, специфічної імунотерапії алергенами (СІТ). 
Окрім того, там можна знайти корисну інформацію 
щодо алергології та пульмонології з українських і 
міжнародних конгресів (ERS, EAACI, Asthma-
Congress тощо). На конференціях і семінарах роз-
міщуються інноваційні клінічні національні й 
закордонні рекомендації з актуальних тем (реко-
мендації українських, європейських й американ-
ських респіраторних спільнот, ВООЗ), а також 
дослідження нових ліків українських і закордонних 
компаній.

Журнал «Астма та алергія» — рецензоване 
науково-практичне видання, яке атестовано 
Вищою атестаційною комісією (Постанова 
Президії ВАК № 105/6 від 12.06.2002) і включено 
до Переліку наукових фахових видань України 
(Наказ МОЗ України № 455 від 15.04.2014). Журнал 
індексується в міжнародних наукометричних 
системах Index Copernicus (Польща), Crossref 
(США), OCLC WorldCat (США), Google Scholar 
(США) та зареєстрований у вітчизняних базах 
даних: Національній бібліотеці України імені 
В. І. Вернадського й Українському реферативному 
журналі «Джерело». Усім статтям, що публікують 
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у журналі, присвоюють ідентифікатор DOI (Digital 
Object Identifier).

Журнал «Астма та алергія» практикує політику 
відкритого доступу до опублікованого матеріалу, 
підтримуючи принципи вільного поширення нау-
кової інформації й обміну знаннями задля глобаль-
ного суспільного прогресу. Для збільшення попу-
лярності журнал безоплатно розміщує електронні 
копії друкованих видань на офіційному сайті ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

Професор Галина Львівна Гуменюк відзначає 
свій день народження у розквіті сил. Вона енергій-
на, чарівна, користується заслуженою повагою в 
колективі ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» 
та кафедри фтизіатрії і пульмонології Національ-
ної медичної академії післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. 

Вітаємо дорогу Галину Львівну з днем народ-
ження, зичимо їй щастя, здоров’я, сімейного добро-
буту й успіхів надалі в її важливій і благородній 
справі!

Редакційна колегія журналу 
«Астма та алергія»

Правління Асоціації спеціалістів з проблем
бронхіальної астми та алергії України

Колектив ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
Колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології 

НМАПО ім. П. Л. Шупика


