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ЮВІЛЕЙ

Вищу освіту за спеціальністю «Лікарська справа» про-
фесор М. М. Кужко здобув у Тернопільському державному 
медичному інституті (нині – Тернопільський державний 
медичний університет ім. I. Я. Горбачевського). Закінчивши 
інститут у 1973 році, влаштувався лікарем- експертом 
у Житомирське обласне бюро судово- медичної експер-
тизи. Одночасно працював терапевтом у районній лікарні.

У 1978 році був направлений до Німеччини, де пра-
цював цивільним лікарем шпиталю групи радянських 
військ, надаючи кваліфіковану медичну допомогу як вій-
ськовослужбовцям, так і цивільним особам. У 1981 році 
розпочав свою професійну діяльність у  Київському 
науково- дослідному інституті туберкульозу, пульмонології 
і грудної хірургії ім. Ф. Г. Яновського (нині – ДУ «Націо-
нальний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-
ського НАМН України»). Спочатку отримав посаду орди-
натора диференційно- діагностичного відділення, а далі 
пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділення 
алергології та фтизіопульмонології.

Уже майже 40 років ювіляр провадить свою наукову, 
лікувальну та  громадську діяльність на базі інституту. 
За дисертаційну роботу на тему «Клініко- функціональні 
й імунологічні критерії медичної реабілітації хворих 
на хронічний обструктивний бронхіт і бронхіальну астму 
на стаціонарному етапі» здобув ступінь кандидата медич-
них наук. Із 1986 по 1995 рік Михайло Михайлович брав 
безпосередню участь у науково- дослідних вишукуваннях 
інституту. Активно вивчалися порушення ліпідного обміну 
в пацієнтів із сімейного реєстру зі спадковою схильні-
стю до бронхіальної астми (БА), порушення в системі 
інгібіторів протеїназ і сурфактантної системи при БА, 
імунологічні й біохімічні маркери виникнення та роз-
витку спадково зумовленої БА, частота випадків антигенів 
системи гістосумісництва та їхніх гаплотипів у пацієнтів 
із сімейного реєстру з ускладненою БА. Результатом про-
ведених досліджень став захист у 1996 році докторської 
дисертації на тему «Фенотипічні та генетичні предиктори 
бронхіальної астми». У 1998 році ювіляр обійняв посаду 
завідувача відділення фтизіопульмонології. На той час 
існувала значна потреба у висококваліфікованих спеці-
алістах у сфері пульмонології для посилення боротьби 

з туберкульозом і неспецифічними захворюваннями ле-
гень, що було пов’язано з погіршенням епідеміологічної 
ситуації в Україні.

Михайло Михайлович особисто сприяє підвищенню 
кадрового потенціалу в галузі фтизіатрії та пульмоноло-
гії. Під його керівництвом уже написано дві докторські 
та дев’ять кандидатських дисертацій і наразі виконуються 
ще одна докторська й одна кандидатська. У 2007 році 
ювіляру було присвоєно вчене звання професора. На сьо-
годні завдяки М. М. Кужку вивчаються причини епідемії 
туберкульозу, впроваджуються нові методи діагностики 
та лікування, досліджуються протитуберкульозні препа-
рати.

Загалом учений опублікував понад 360 наукових 
праць, видав дві монографії та шість навчальних посіб-
ників, отримав п’ять патентів і дев’ять авторських свідоцтв 
на винахід, створив більш як 35 раціоналізаторських 
пропозицій. За результатами останніх наукових дослі-
джень на закордонних форумах із проблем фтизіатрії 
та пульмонології представлено понад 10 усних і 20 по-
стерних доповідей. А на посаді провідного наукового 
співробітника відділу хіміорезистентного туберкульозу 
ювіляр займається діагностикою та лікуванням найтяжчих 
форм захворювань органів дихання.

Професор М. М. Кужко є членом ученої ради інституту 
та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій за фахом «Фтизіатрія». Крім 
того, ювіляр входить до складу редколегій таких видань, 
як «Український пульмонологічний журнал», «Астма та алер-
гія», «Інфузія & хіміотерапія» та «Практикуючий лікар».

Щиро вітаємо відданого своїй справі клініциста, вче-
ного, організатора Михайла Михайловича Кужка з ювілеєм! 
Зичимо міцного здоров’я, професійних успіхів і сімейного 
благополуччя.

Колектив ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», 
правління ГС «Асоціація з інтенсивного лікування інфекційних захворювань» (INCURE),  

редакційна колегія журналу «Iнфузія & Хіміотерапія»

Михайло Михайлович Кужко – 
ювіляр!

5 лютого знаному вченому в галузі фтизіатрії, пульмонології та алергології, 
провідному науковому співробітнику відділу хіміорезистентного 
туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», доктору медичних наук, професору 
Михайлу Михайловичу Кужку виповнилося 70 років.


