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ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НАМН УКРАЇНИ,
ПРОФЕСОР ДМИТРО ІЛЛІЧ
ЗАБОЛОТНИЙ
(ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ)

Восьмого листопада 2017 року виповнилося
70 років від дня народження видатному вченому,
доктору медичних наук, професору, академіку
НАМН України, заслуженому діячу науки і техніки України, керівнику клініки запальних захворювань ЛОР-органів, директору Державної
установи «Інститут отоларингології ім. проф.
О. С. Коломійченка НАМН України» Заболотному
Дмитрові Іллічу.
Народився ювіляр 8 листопада 1947 р. у с.
Мазурівка, Тульчинського району Вінницької
області. У 1965 р. він закінчив Тульчинську СШ
№ 2; з 1965 по 1971 р. навчався в Чернівецькому
медичному інституті, нині ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Після закінчення Чернівецького медичного
інституту з 1971 по 1975 р. працював на Хмельниччині лікарем-інтерном оториноларингологічного відділення Хмельницької міської лікарні,
а згодом лікарем-ординатором та завідувачем
оториноларингологічного відділення Волочиської
центральної районної лікарні. З 1975 по 1977 р.
навчався в клінічній ординатурі Київського науково-дослідного інституту отоларингології МОЗ
України. З 1977 по 1985р. працював молодшим,
старшим науковим співробітником, а в 1985 році
був призначений на посаду заступника директора
з наукової роботи Київського науково-дослідного
інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка МОЗ України. З жовтня 1985 року і по теперішній час очолює Державну установу «Інсти-

тут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка
Національної Академії медичних наук України»
(до 2000 р. — Київський науково-дослідний інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка
Міністерства охорони здоров’я України).
У 1978 р. Д. І. Заболотний захистив кандидатську дисертацію «Клініко-експериментальне
обґрунтування низькомолекулярного препарату
тимуса — ЛСВ для лікування хворих алергічними
ринітами», а в 1988 р. — дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора медичних наук на
тему «Клініко-експериментальне обґрунтування
і розробка принципів комплексної терапії неспецифічних запальних і алергічних захворювань
верхніх дихальних шляхів з використанням імуномодулятора типу фенілімідазотіазолу». У 1992 р.
Д. І. Заболотному присвоєно вчене звання професора, у 2000 р. — обрано членом-кореспондентом
Академії медичних наук України, а 13.09.2010
р. — дійсним членом (академіком) Національної
Академії медичних наук України за фахом «Хвороби вуха, горла і носа».
Дмитро Ілліч Заболотний — відомий учений,
висококваліфікований лікар-оториноларинголог,
який володіє широким арсеналом консервативних
і оперативних методів лікування захворювань
верхніх дихальних шляхів і вуха. Проходив стажування в клініках Австрії, Німеччини, США та ін.
Основні напрямки наукової діяльності Д. І. Заболотного пов’язані з проблемами оториноларингології, імунології, алергології, онкології.
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Д. І. Заболотний вніс значний вклад у наукову
розробку проблеми з вивчення стану місцевого
та системного імунітету в осіб із запальними та
алергічними захворюваннями верхніх дихальних
шляхів та вуха. Ним розроблено принципи місцевого застосування натуральних та синтетичних
імуномодуляторів для профілактики та лікування
хворих на алергічні та неспецифічні запальні
захворювання верхніх дихальних шляхів та вуха.
Д. І. Заболотний вперше в 1977 р. запропонував
низькомолекулярний препарат тимуса (вілозен)
для лікування хворих на алергічні захворювання
дихальних шляхів, який і до сьогоднішнього дня
широко використовується в багатьох країнах світу.
Широко відомі його праці з розробки та впровадження різних, у тому числі неінвазивних, методів
специфічної імунотерапії в осіб з алергічними
захворюваннями верхніх дихальних шляхів.
З 1986 року за його ініціативою та керівництвом в Інституті отоларингології проводиться
вивчення впливу малих доз радіації на ЛОР-органи та організм у цілому на основі експериментальних та клінічних досліджень. Результати
електрофізіологічних досліджень у ліквідаторів
наслідків аварії на ЧАЕС та мешканців забруднених територій лягли в основу монографії у двох
томах.
Професор Д. І. Заболотний є ініціатором, координатором та одним із провідних авторів розробки
та впровадження в Україні найпередовішої у світі
технології кохлеарної імплантації для реабілітації
хворих із глухотою, широкого використання ензимотерапії в оториноларингології, нових підходів
до специфічної імунотерапії людей з алергічними
захворюваннями верхніх дихальних шляхів із
розробкою та використанням широкого спектра
вітчизняних алергенів, нових методів ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах та основі черепа,
складних краніофаціальних хірургічних втручань
у хворих з пухлинами основи черепа та ін.
Дмитро Ілліч — автор понад 500 наукових праць, у тому числі 38 монографій, 23 підручників,
навчальних посібників та довідників, понад 70
винаходів та патентів. Ним підготовлено більше
50 докторів та кандидатів медичних наук.
Основні наукові праці: «Новоутворення вуха:
клініка, діагностика, лікування» (1997 р.); «Оториноларингологія» (1999 р.); «Теоретические
аспекты генеза и терапии хронического тонзиллита» (1998 р.); «Алергічний риніт. Етіологія,
патогенез, специфічна діагностика» (2000 р.);
«Хропіння та його лікування» (2004 р.); «Дитяча амбулаторна оториноларингологія» (2005
р.); «Сенсоневральна приглухуватість» (2007 р.);
«Молекулярная патология белка» (2008 р.); «Спра-
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вочник по онкологии» (2008 р.); «Вушні шуми»
(2009 р.); «Оториноларингологія: підручник»
(2010 р.); «Папіломатоз гортані та трахеї у дітей»
(2010 р.); «Функциональная эндоскопическая
ринохирургия» (2010 р.); «Медичний словник оториноларингологічних термінів» (2011 р.); «Юношеская ангиофиброма» (2011 р.); «Хирургическое
лечение рака полости носа и околоносовых пазух»
(2012 р.); «Гострий та хронічний риніт» (2014 р.);
«Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений» (2014 р.);
«Диагностика и хирургическое лечение больных
с опухолями фаринго-парафарингеальной области» (2014 р.); «Гострий та хронічний ларингіт»
(2015 р.); «Алергічний риніт у дітей» (2016 р.).
Свою діяльність він успішно поєднує із суспільною і громадською роботою. Професор
Заболотний Д. І. є Головою ГО Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, Президентом федерації громадських
медичних об’єднань України, членом Президії
вченої медичної ради Міністерства охорони здоров’я України, членом медичної секції Комітету
по Державних преміях України у галузі науки
і техніки при Кабінеті Міністрів України, членом
Правління Європейської федерації оториноларингологів, почесним професором ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет», Тернопiльського державного медичного
університету iменi I. Я. Горбачeвського та Медичного і Фармацевтичного Університету «Ніколає
Тестемітану» (Республіка Молдова), почесним
членом Білоруського та Грузинського товариств
оториноларингологів, головним редактором «Журналу вушних, носових горлових хвороб», журналу
«Ринологія», «Оториноларингология Восточная
Европа» членом редколегії і редакційних рад
багатьох вітчизняних та закордонних журналів.
Наукова робота та громадська діяльність
Дмитра Ілліча Заболотного відзначена високими державними нагородами, зокрема орденом
«За заслуги» III ступеня, почесними грамотами
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України, Президії Національної академії медичних
наук України та Міністерства охорони здоров’я
України, Державної адміністрації міста Києва.
Заслужений діяч науки і техніки України (1997
p.); лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки (2011 р.).
Професорсько-викладацький склад ВДНЗ
України «Буковинський державний медичний
університет» пишається тим, що Д. І. Заболотний — випускник Чернівецького медичного інституту 1971 р., нині — його Почесний професор,
плідно співпрацює і підтримує дружні відно-
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шення з нашим вищим медичним навчальним
закладом. Дмитро Ілліч є очільником шанованої
медичної родини офтальмологів та отоларингологів, яку із щирою вдячністю згадують пацієнти.
Своє 70-річчя ювіляр зустрічає в розквіті творчих
сил, як яскрава особистість, мудрий керівник,

прекрасний лікар, чудова людина.
Щиро вітаємо Дмитра Ілліча! Зичимо міцного
здоров’я, довголіття, прихильності долі та нових
творчих злетів.

Ректор ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет», професор
Т.М. Бойчук
Завідувач курсу отоларингології ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний
університет», доцент
О.Г. Плаксивий
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