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ЮВІЛЕЙ!

100
Колективу Національного інституту фтизіатрії 

і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 
Національної академії медичних наук України

Щиро вітаю з нагоди 100-річного ювілею інституту.
За свою славну вікову історію співробітниками головного науково-дослідного високоспеціалі-

зованого закладу з надання фтизіатричної і пульмонологічної допомоги в Україні зроблено чимало 
відкриттів, які визначили вектор розвитку не лише вітчизняної, а й світової фтизіопульмонології, 
вперше в нашій країні проведено щеплення проти туберкульозу вже через три роки після засну-
вання інституту, взято участь у Міжнародній конференції з боротьби проти туберкульозу.

Із вашим закладом пов’язані імена видатних учених: ініціатора заснування інституту, науко-
вого консультанта й керівника ученої ради Ф. Яновського, а також М. Амосова, Б. Василенка,  
В. Дроботька, М. Сиротиніна, Ю. Фещенка та багатьох інших.

Упевнений, що високопрофесійний колектив інституту й надалі залишатиметься на пере-
дових рубежах боротьби з пандемією коронавірусної хвороби, розроблення та впровадження 
інноваційних технологій у діагностиці, лікуванні та прогнозуванні ризику розвитку туберкульозу,  
інших захворювань легень, освоєння й застосування сучасних методів реабілітації цивільних осіб 
і військовослужбовців, формування фахівців нової генерації.

Бажаю миру, добробуту, вагомих наукових здобутків і нових звершень!

Голова Верховної Ради України
Руслан Стефанчук

 
Шановні колеги!

Вітаю всіх співробітників зі славним ювілеєм – 100-річчям від дня заснування нашої науково- 
дослідної установи. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, успіхів, благополуччя та процвітання.

Зичу всім нам миру в наших домівках! Україна переможе! Слава Україні! Слава ЗСУ!

З повагою та вдячністю
директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  

ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»,
академік НАМН України, доктор медичних наук, професор

Юрій Фещенко

Сто років – значна дата, що свідчить про неабияку важливість існування установи. Протя-
гом усього цього часу співробітники закладу не раз були першими в Україні, хто впроваджував  
передові підходи до лікування досліджуваних патологій.

Нехай історія інституту й далі збагачується цінними відкриттями, а колектив матиме для цього 
відповідні можливості.

Редакційна колегія 
журналу «Інфузія & Хіміотерапія»


