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Пам’ять

Борис Якович народився на
Одещині 5 січня 1929 року в
родині лікарів. У 1950 році з від-
знакою закінчив Одеський ме-
дичний інститут. Свою трудову
діяльність розпочав на Донеч-
чині, працював дільничним пе-
діатром, а потім організатором
і завідувачем відділення у ди-
тячій лікарні міста Кадіївка. У
1957 році Б. Я. Резнік став аси-
стентом, а в 1959 році — заві-
дувачем кафедри дитячих ін-
фекційних хвороб Донецького
медичного інституту ім. М. Горь-
кого, очолював кафедру педі-
атрії того ж інституту. У 1957 ро-
ці молодий вчений захистив
кандидатську дисертацію на те-
му: «Материалы к характерис-
тике высшей нервной деятель-
ности в восстановительном пе-
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риоде полиомиелита у детей»,
а в 1964 році — докторську ди-
сертацію «Реактогенность и им-
мунологическая реактивность
ассоциированной коклюшно-
дифтерийно-столбнячной вакци-
ны при иммунизации детей с раз-
личным состоянием здоровья».

Б. Я. Резнік належав до
плеяди лікарів, у яких дар клі-
ніциста органічно поєднувався
з аналітичним розумом вчено-
го, здатного бачити вузлові
проблеми педіатрії та обирати
перспективні, важливі для охо-
рони здоров’я дітей наукові на-
прямки.

З 1972 року професійне жит-
тя вченого назавжди пов’язане
з Одеським державним медич-
ним університетом — він повер-
нувся до alma mater і очолив

кафедру дитячих хвороб пе-
діатричного факультету. Зу-
силлями Бориса Яковича було
створено колектив однодумців,
у якому пліч-о-пліч працювали
і молоді вчені, й досвідчені на-
уковці. Це стало основою для
фундації сучасної одеської пе-
діатричної школи. Наукові по-
шуки колективу, очолюваного
Б. Я. Резніком, зосередилися
на найважливіших напрямках
сучасної педіатрії, як-от: при-
роджені та спадкові хвороби,
проблеми неонатології, пульмо-
нології, питання дитячого хар-
чування, гематології. Великий
клінічний досвід і глибокі до-
слідження з проблем захво-
рювань крові стали підгрунтям
для створення монографій «Ге-
матологія дитячого віку з атла-
сом мієлограм» (1975) і «Прак-
тична гематологія дитячого ві-
ку» (1989). Під керівництвом
Б. Я. Резніка було виконано
комплекс робіт на молекуляр-
но-клітинному рівні з вивчен-
ням процесів біоенергетики та
стану клітинних мембран. Це
стало основою для створення
програми диференційної мета-
болічної терапії гіпоксичних ста-

Цього року лікарська спільнота України відзначила вісімде-
сяту річницю з дня народження видатного вченого, громад-
ського діяча, доктора медичних наук, професора, члена-ко-
респондента Національної академії наук, академіка Академії
медичних наук України Бориса Яковича Резніка. Публікуючи
цю статтю, матеріали досліджень у галузі педіатрії, ми кори-
стуємося також нагодою вмістити кілька фотографій, які увіч-
нюють миттєвості з життя Бориса Яковича. Деякі з них уже
знайомі читачам «Одеського медичного журналу», інші дру-
куються вперше.
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нів у дітей (при гострій пневмо-
нії, респіраторному дистрес-син-
дромі у новонароджених), яка
була впроваджена у практику
лікувальних закладів і сприяла
зниженню дитячої смертності в
нашій країні.

Усе професійне життя Бори-
са Яковича нерозривно пов’я-
зане з лікарською діяльністю.
Це був Лікар у найкращих тра-
диціях вітчизняної медицини,
його клінічні огляди хворих є
неповторними зразками глибо-
кого клінічного мислення, клі-
нічної спостережливості й інди-
відуального підходу до хворої
дитини. У пам’яті тих, кому по-
щастило слухати лекції профе-
сора Б. Я. Резніка, назавжди
залишилися спогади про блис-
кучу лекторську майстерність
вченого. Його клінічні лекції
містили чіткий аналіз клінічної
симптоматики та синдромоло-
гії, вирізнялися неповторним
умінням виділяти головні діа-
гностичні ознаки хвороби, за-
хоплювали аудиторію глиби-
ною проблем. Борис Якович мав
талант у живій та доступній
формі викласти найскладніші
питання сучасної медицини.

Широке галузеве, міжгалузе-
ве та міжнародне співробіт-
ництво, у тому числі з клінікою
Д. Газліні (Генуя, Італія), сприя-
ло розробці молекулярно-ге-
нетичних основ діагностики і
профілактики природженої і
спадкової патології дитячого ві-

ку та створенню системи меди-
ко-генетичного консультування
в Одесі. Були запропоновані
принципово нові методи пери-
натальної діагностики спадко-
вих захворювань (цистофіброз,
гемофілія, фенілкетонурія та
ін.); запроваджені моніторинг і
комп’ютерна діагностика при-
роджених вад розвитку; удо-
сконалені методи прогнозуван-
ня народження хворої дитини.
Одну з наукових праць з цієї
тематики нагороджено срібною
медаллю ВДНГ (1991).

Професор Б. Я. Резнік зро-
бив чималий внесок у розв’я-
зання проблеми одного з най-
більш розповсюджених спадко-
вих захворювань — цистофіб-
розу. На основі глибокого ви-
вчення патогенезу цього захво-
рювання було розроблено си-
стему комплексної терапії, що
набула визнання на міжнарод-
них конгресах з цистофіброзу
(Будапешт, Румунія, 1986; Ос-
ло, Норвегія, 1987; Арлінгтон,
США, 1990). Розроблені мета-
болічна терапія цистофіброзу й
етапна реабілітація дітей у ство-
реному місцевому санаторії доз-
волили значно продовжити та
покращити життя маленьких
пацієнтів. Спільно з Міжнарод-
ною інтегрованою асоціацією
охорони здоров’я (Велика Бри-
танія) виконувалася програма
TACIS – Lien (допомога сім’ям
дітей, хворих на цистофіброз);
проводилася спільна наукова

робота з британськими лікаря-
ми з Королівського Бромптонсь-
кого шпиталю та Європейською
спільнотою допомоги дітям з ци-
стофіброзом. За цикл праць з
медичної генетики, у тому числі
«Спадкові захворювання і при-
роджені вади розвитку в пери-
натальній практиці», академік
АМН Б. Я. Резнік був удостоє-
ний Державної премії України
(1997).

Він був одним з ініціаторів та
організаторів І міжнародного
симпозіуму педіатрів порідне-
них міст, у якому брали участь
вчені з Угорщини, Італії, Фінлян-
дії, Болгарії тощо. Творча на-
укова співпраця постійно здійс-
нювалася з угорськими, італій-
ськими та японськими колега-
ми. Професор Б. Я. Резнік не-
одноразово доповідав на між-
народних конгресах і симпозіу-
мах, гідно представляв Украї-
ну у багатьох країнах світу.

Борис Якович Резнік — ав-
тор понад 300 наукових праць,
у тому числі 14 монографій,
2 підручників для студентів ме-
дичних вузів, один із них —
«Дитячі хвороби» — витримав
три видання, а Бориса Яковича
як співавтора відзначено Дер-
жавною премією України (1979).

Великий творчий потенціал,
неординарність і глибина мис-
лення в розробці нових науко-
вих напрямів дозволили акаде-
міку Б. Я. Резніку стати заснов-
ником сучасної одеської педіат-
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ричної школи. Він підготував
10 докторів і близько 50 канди-
датів медичних наук. Троє учнів
Бориса Яковича є завідувача-
ми педіатричних кафедр ОДМУ
— член-кореспондент АМН Ук-
раїни М. Л. Аряєв, лауреат Дер-
жавної премії України І. Л. Ба-
бій, заслужений діяч науки і тех-
ніки України О. В. Зубаренко.

Б. Я. Резнік велику увагу
приділяв громадській діяль-
ності. Був народним депутатом
України трьох скликань, членом
Правління Української асоціації
дитячих лікарів, головою Одесь-
кої асоціації педіатрів, членом
редакційних колегій багатьох
медичних журналів.

Однією з останніх ідей, блис-
куче втілених у життя, стала ор-
ганізація багатопрофільного
міського дитячого лікувально-
діагностичного центру, який
нині органічно влився у струк-
туру міської дитячої лікарні № 1.
Пам’ять Б. Я. Резніка вшановує
меморіальна дошка на будин-
ку Центру, який носить його ім’я,
йому безмежно вдячні тисячі
маленьких пацієнтів та їхні
батьки.

Наукові розробки та творчі
плани професора Б. Я. Резні-
ка продовжують його учні, гідні
свого Вчителя. З 1998 року ка-
федру очолює член-кореспон-
дент АМН України Микола Лео-
нідович Аряєв, автор більше

300 наукових праць, 20 кон-
курсних вітчизняних і іноземних
дослідних програм і грантів.
Під керівництвом М. Л. Аряєва
захищені 2 докторські та 20 кан-
дидатських дисертацій. Член-
кореспондент АМН України
М. Л. Аряєв — експерт ВАК і  на-
уковий консультант Фармаколо-
гічного центру України, член ре-
дакційних колегій кількох ме-
дичних журналів.

Колектив кафедри педіатрії
№ 1 продовжує дослідження
з клінічної мембранології. Впро-
ваджена тактика медикамен-
тозної корекції мембранопато-
логічних процесів за допомо-
гою антиоксидантних і мемб-

ранотропних препаратів при
бронхолегеневій патології знач-
но покращила результати тера-
пії. Створено кілька навчальних
посібників —  «Дитячі хвороби.
Неонатальний, малюковий та
ранній вік», «Дитячі хвороби.
Старший вік», «Основы инфу-
зионной терапии детей ранне-
го возраста» та монографії «Ди-
тяча пульмонологія» і «Муко-
висцидоз», «Муковисцидоз у де-
тей».

За грантом МОЗ України та
двома грантами ДКНТ України
на кафедрі виконувалися до-
слідження з розробки нових ме-
тодів профілактики і лікування
резус-гемолітичної хвороби но-
вонароджених на основі пато-
фізіологічних закономірностей
резус-конфлікту та стану фето-
плацентарної системи (перина-
тальне призначення анти-D-іму-
ноглобуліну з урахуванням
величини фетоплацентарної
трансфузії; антенатальна тера-
пія резус-конфлікту); удоскона-
лення протоколів постнаталь-
ного ведення резус-гемолітич-
ної хвороби з використанням
методів гіпербаричної оксиге-
нації та ентеросорбції. Досвід
роботи узагальнено у моногра-
фіях «Гемолітична хвороба но-
вонароджених», «Діагностика та
лікування гемолітичної хвороби
плода та новонародженого».

Спільно з кафедрою акушер-
ства і гінекології (завідувач —
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академік АМН України В. М.
Запорожан) у Південному регіо-
ні України була впроваджена
програма перинатальної меди-
цини, спрямована на зниження
материнської та неонатальної
смертності, виконано програму
удосконалення первинної реа-
німації новонароджених, два
проекти TACIS – Lien; USAID –
США, AIHA.

Результати наукової програ-
ми кафедри «Розробка стратегії
профілактики синдрому рапто-
вої смерті у дітей (СРСД) в Ук-
раїні на моделі Одеського ре-
гіону» за конкурсним фінансу-
ванням МОЗ України і за під-
тримки міжнародними проекта-
ми ECAS, ICCPS дозволили за-
пропонувати стратегію профі-
лактики СРСД в Україні.

Новаторськими стали роз-
робки з профілактики та ліку-
вання гіпоксично-ішемічних
уражень ЦНС на основі призна-
чення новонародженим алопу-
ринолу й індометацину; з про-
філактики внутрішньошлуноч-

кових крововиливів із застосу-
ванням фенобарбіталу та ди-
цинону; терапії затримки внут-
рішньоутробного розвитку пло-
да з допомогою препаратів ме-
таболічної дії. У процесі ви-
конання міжнародних програм
(проект “MATRA”, уряд Нідер-
ландів) розроблені регіональ-
на модель первинної медико-
санітарної допомоги дітям і кон-
цепція протистояння жорстоко-
му поводженню з дітьми. У
співробітництві з іноземними
фахівцями видано монографії
«Терапевтический союз врача
и пациента» і «Охорона здоро-
в’я матері та дитини в практиці
сімейного лікаря». Під керів-
ництвом М. Л. Аряєва створе-
но 5 підручників, у тому числі
«Перинатологія» і «Біоетика»
українською, російською та ан-
глійською мовами, 15 навчаль-
них посібників і 20 монографій.

Колектив кафедри педіатрії
продовжує працювати за гран-
тами МОЗ України за підтрим-
ки UNISEF, AIHA з профілакти-

ки вертикальної трансмісії ВІЛ
від матері до дитини. Вперше
в Україні було доведено зни-
ження частоти трансмісії ВІЛ-
інфекції від матері до дитини за
допомогою невірапіну. Резуль-
татом циклу досліджень у галу-
зі перинатології та неонатології
стали видання підручника «Нео-
натологія» (українською та ро-
сійською мовами), фундамен-
тальна монографія «ВИЧ-ин-
фекция и СПИД», «Практична
перинатологія», «Догляд за діть-
ми з ВІЛ-інфекцією», «Попере-
дження трансмісії ВІЛ-інфекції
від матері до дитини», «Спад-
кові захворювання та вроджені
вади розвитку в перинатоло-
гії», «Хронічні розлади живлен-
ня плода, новонароджених та
дітей раннього віку».

Колектив кафедри педіатрії
Одеського державного медич-
ного університету зберігає та
примножує кращі традиції одесь-
кої педіатричної школи, біля ви-
токів якої стояв академік Борис
Якович Резнік.
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