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В період набуття Україною самостійності дуже гост�

ро стала проблема відсутності власних діагностичних і

лікувальних алергенів. З 1993 року це питання стало про�

відним у діяльності Бориса Михайловича. У 1994 було

створено перші алергени побутової і пилкової групи. У

2004 році очолюване ним мале підприємство "Імунолог"

вже випускає понад 120 найменувань вітчизняних алер�

генів, що значно більше, ніж випускає Росія, відкіля Ук�

раїна раніше імпортувала ці препарати. 

Слід особливо відмітити постійний пошук Бориса Ми�

хайловича в цьому напрямку: спектр діагностичних і ліку�

вальних препаратів щорічно збільшується, до звичних

всім парентеральних форм лікувальних алергенів доба�

вилися неінвазивні форми, насамперед, у вигляді драже,

лікувальна ефективність яких при алергічному риніті,

бронхіальній астмі є вельми високими.

Про його авторитет як науковця, свідчать понад 200

публікацій, серед яких 8 монографій, понад 15 винаходів,

15 підготовлених кандидатів і доктор медичних наук. Бо�

рис Михайлович був серед ініціаторів і безпосередніх зас�

новників "Українського пульмонологічного журналу" та

журналу "Імунологія та алергологія", є членом редколегії

ще двох журналів. Він був серед організаторів першого і

другого з'їздів фтизіатрів і пульмонологів незалежної Ук�

раїни, представляв її на багатьох міжнародних форумах. 

Щиро вітаємо професора Пухлика Бориса Михай�

ловича зі славним ювілеєм і очікує, що він і надалі зро�

бить багато корисного для вітчизняної медичної науки і

практики.

Правління Асоціації фтизіатрів

і пульмонологів України,

Редколегія “Українського

пульмонологічного журналу”

Серед науковців України, які зробили значний вне�

сок у справу боротьби з туберкульозом, окреме місце

займає Борис Михайлович Пухлик. Після закінчення Він�

ницького медичного інституту у 1969 році його було на�

правлено працювати до Рахнянської санаторної школи —

інтернату для дітей з малими і затихаючими формами ту�

беркульозу. Працюючи тут і у сільській дільничній лікарні

Борис Михайлович зумів оцінити значення цих установ у

системі лікування хворих на туберкульоз дітей, певним

чином її удосконалити, що вилилося у кандидатську ди�

сертацію, яку він захистив згодом. У 1979 році його було

обрано на посаду асистента кафедри фтизіатрії Вінниць�

кого медичного інституту ім. М. І. Пирогова (згодом —

національного університету). З 1992 року він вже завіду�

вач кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та

алергології. 

Розпочавши свою медичну діяльність як практик�

фтизіатр, Б. М. Пухлик основні наукові інтереси зосере�

див на межі фтизіатрії і алергології. Поштовхом до цього

було багаторічне вивчення частих алергічних реакцій і

захворювань (АЗ) у хворих на туберкульоз, особливо

пов'язаних з хіміотерапією цього захворювання. У 1990

році у Вінницькому обласному протитуберкульозному

диспансері його зусиллями було створено перший в СРСР

спеціалізований алергологічний кабінет, де понад десять

років проводилося вивчення поширення АЗ у хворих на

туберкульоз, причини їх виникнення, особливості пе�

ребігу поєднаного патологічного процесу, відпрацьовува�

лися методи лікування таких хворих. По�суті, було створе�

но наукову школу, де проводилися оригінальні наукові

дослідження не тільки щодо особливостей АЗ серед хво�

рих на туберкульоз, але й значні епідеміологічні дослід�

ження серед населення, окремих професійних груп, впливу

на імунітет населення факторів аварії на ЧАЕС тощо.
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