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18 червня 2021 року виповнилося 70 років від дня 
народження завідувача відділення технологій лікування 
НЗЛ Державної установи «Національний інститут фтизіа-
трії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», 
доктора медичних наук, професора Олександра 
Ярославовича Дзюблика.

О. Я. Дзюблик народився у м. Києві у родині лікарів. У 
1974 році успішно закінчив Київський медичний інститут 
ім. академіка О. О. Богомольця і почав трудову діяльність 
у Київському науково-дослідному інституті туберкульозу 
та грудної хірургії імені Ф. Г. Яновського. З цим інститу-
том пов’язана вся його напружена й невтомна 47-річна 
наукова та лікувальна діяльність. Тут він пройшов шлях 
від лаборанта з вищою освітою до вченого секретаря 
Інституту (1988–1991 рр.) та завідувача наукового відді-
лення (з 1991 р.).

У 1981 році О. Я. Дзюблик захистив кандидатську дис-
ертацію на тему: «Медична реабілітація і прогнозування її 
результатів у хворих на бронхоектатичну хворобу». У 
1990 році ювіляр здобув науковий ступінь доктора медич-
них наук, захистив дисертацію на тему: «Принципи і ефек-
тивність немедикаментозних методів лікування хворих на 
хронічний бронхіт». У 1985 році рішенням ВАК СРСР при-
своєно вчене звання старшого наукового 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» та у 2012 році нагороджено Грамотою Верховної 
Ради України.

Під керівництвом О. Я. Дзюблика розроблено цілу 
низку оригінальних методик диференційної діагностики 
і немедикаментозного лікування хвороб органів дихан-
ня. Останніми роками  основним напрямком діяльності є 
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створення нових підходів до антимікробної хіміотерапії 
інфекційних захворювань нижніх дихальних шляхів, про-
ведення пріоритетних досліджень щодо апробації та 
впровадження в клінічну практику нових лікарських 
препаратів, методів діагностики та профілактики хвороб 
органів дихання.

Результати наукових досліджень висвітлені у понад 
300 наукових працях, 4 монографіях, 26 методичних 
рекомендаціях та інформаційних листах, оформлені 16 
нововведень. Науково-практичні розробки захищені у 
14 патентах СРСР та України. 

Під керівництвом ювіляра виконані і успішно захи-
щені 20 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 «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН 
України», віце-президентом Асоціації хіміотерапевтів 
України, членом редакційних рад 5 науково-практичних 
журналів терапевтичного профілю.

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 
славним ювілеєм! Від усієї душі бажаємо міцного здо-
ров’я, щастя, нових наукових звершень і творчих успіхів, 
реалізації 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! 
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