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Ювілеї

Одеса відома не тільки
життєстверджуючими традиці-
ями мешканців, величною ар-
хітектурою та теплим морем,
але і тим, що подарувала сві-
ту плеяду відомих діячів куль-
тури і мистецтва, учених і лі-
карів. Саме таким великим
майстром своєї справи є Аза
Михайлівна Михайлова.

Професор А. М. Михайлова
— одна з найшанованіших жі-
нок-професорів нашого універ-
ситету, яскравий лектор і чу-
довий педагог.

У 1955 році вона закінчила
з відзнакою лікувальний фа-
культет Одеського медичного
інституту ім. М. І. Пирогова і
того ж року була зарахована в
аспірантуру при кафедрі дитя-
чих інфекційних хвороб. Роки
аспірантури минули швидко.
Цьому сприяли напружене на-
вчання, робота в інфекційній
лікарні біля ліжка хворих на
дифтерію, скарлатину, поліо-
мієліт, кір, черевний тиф, пра-
вець та інші інфекційні хворо-
би. За 3 роки молода лікарка
набула глибоких теоретичних
знань і практичних навичок,

переконалася у своєму покли-
канні бути корисною для хво-
рих дітей.

Справжнє становлення лі-
каря-професіонала відбувало-
ся під впливом талановитого
вченого й лікаря, професора
Леоніда Костянтиновича Ко-
ровицького і доцента Наталії
Григорівни Гуркуш-Стьопіної.
Закінчивши аспірантуру, А. М.
Михайлова захистила канди-
датську дисертацію на тему
«Біоелектрична активність го-
ловного мозку при туберку-
льозному менінгіті». Для 50-х
років тема була надзвичайно
актуальною, адже в одній тіль-
ки Одесі було 3 відділення (на
50 ліжок кожне) для хворих на
цю недугу. Метод електроен-
цефалографії (ЕЕГ) дозво-
ляв об’єктивно оцінити тяж-
кість перебігу хвороби й ефек-
тивність терапії, провести ди-
ференційний діагноз із менін-
гітами іншої етіології та з пух-
линами головного мозку, роз-
ташованими субтенторіально.

Керівниками кандидатської
дисертації були видатний ней-
рофізіолог зі світовим ім’ям,

академік Пилип Миколайович
Сєрков і завідувач кафедри
дитячих інфекцій Н. Г. Гуркуш-
Стьопіна. У подальшому асис-
тент кафедри дитячих інфек-
цій А. М. Михайлова викорис-
товувала метод ЕЕГ для оцін-
ки функціонального стану різ-
них відділів головного мозку
при грипі, вірусних гепатитах,
поліомієліті, кору, скарлатині,
ревматизмі та інших захворю-
ваннях, а також для оцінки зрі-
лості структур головного моз-
ку в новонароджених. Матеріа-
ли досліджень були опубліко-
вані в багатьох журналах, збір-
никах, оприлюднені у допові-
дях на з’їздах педіатрів, інфек-
ціоністів, всесоюзних конфе-
ренціях з електрофізіології, ор-
ганізатором яких був видатний
учений, академік зі світовим
ім’ям Петро Кузьмич Анохін.

А. М. Михайлова брала ак-
тивну участь у локалізації та
ліквідації епідемій поліомієліту
1955–1956 років. Разом зі спів-
авторами нею опубліковані
праці, присвячені спостережен-
ням за хворими під час епіде-
мій.
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З середини 60-х років мину-
лого століття почалася епіде-
мія гепатитів, і А. М. Михайло-
ва розпочала роботу над док-
торською дисертацією, при-
свяченою вивченню клініки та
патогенезу цієї недуги.

У 1967 році А. М. Михай-
лову обирають доцентом ка-
федри інфекційних хвороб. Тут
вона працює над докторською
дисертацією під керівництвом
Л. К. Коровицького. У 1969 ро-
ці доцента А. М. Михайлову
обирають за конкурсом на за-
відування кафедрою інфекцій-
них хвороб Чернівецького ме-
дичного інституту. У 1970 році
вона успішно захищає доктор-
ську дисертацію, а 1971 року
їй присвоюється звання про-
фесора.

У Чернівецькому медично-
му інституті А. М. Михайлова
пропрацювала 10 років. Цей
період був для неї надзвичай-
но плідним. Одночасно із заві-
дуванням кафедрою профе-
сор А. М. Михайлова викону-
вала обов’язки обласного ін-
фекціоніста, двічі була обрана
депутатом районної Ради, а
також членом виконкому ра-
йонної Ради, головою облас-
ного товариства інфекціоніс-
тів, членом Правління Всесо-
юзного товариства інфекціо-
ністів і членом спеціалізованої
вченої ради при Київському
НДІ епідеміології та інфекцій-
них хвороб. Лекції й доповіді
А. М. Михайлової були при-
свячені актуальним питанням
інфекційної патології і завжди
отримували позитивні відгуки.

Професор А. М. Михайлова
надавала ургентну допомогу
та виїжджала у найвіддаленіші
райони Чернівецької області
для надання невідкладної до-
помоги хворим на менінгіти,

менінгококемію, гепатити та ін-
ші захворювання.

У 1979 році професора
А. М. Михайлову обирають за
конкурсом завідувачкою ка-
федри дитячих інфекцій Одесь-
кого медичного інституту. Тут
вона працює й досі, продов-
жуючи активну наукову, педа-
гогічну та лікувальну діяль-
ність. Під її керівництвом спів-
робітники кафедри успішно за-
хищають дисертації. Її обира-
ють депутатом Одеської місь-
кої Ради, членом спеціалізо-
ваної ради з морської меди-
цини. У 1996 році професору
А. М. Михайловій присвоєно
звання «Заслужений діяч на-
уки і техніки України».

Вперше в Україні у 1998 році
професором А. М. Михайло-
вою у співавторстві з профе-
сором С. А. Крамаревим було
видано державною мовою під-
ручник «Дитячі інфекційні хво-
роби». Біографічним товарист-
вом Кембриджського універси-
тету (Великобританія) профе-
сора А. М. Михайлову за її на-
уковий внесок у медицину бу-
ло обрано «Жінкою 2000 ро-
ку» та нагороджено грамотою
й іменною срібною медаллю.
Того ж року А. М. Михайлову
було обрано членом Ради
Американського біографічного
інституту. З нагоди 100-річчя
Одеського медичного універ-
ситету її було нагороджено ме-
даллю «За сумлінну працю»
та медаллю «Ветеран праці».

А. М. Михайлова є автором
понад 370 наукових праць,
5 монографій і підручника з
дитячих інфекційних хвороб,
виданого англійською мовою.
Її перу належать розділ «Пору-
шення кардіогемодинаміки при
інфекційних захворюваннях» у
багатотомному виданні «Ме-

дицина дитинства» та розділ
«Стан серцево-судинної сис-
теми при інфекційних захво-
рюваннях» у виданні «Кардіо-
логія дитячого віку». Аза Ми-
хайлівна є автором патентів
на винаходи: «Діагностика
субклінічних форм дифтерії»,
«Спосіб діагностики нейроток-
сикозу в дітей», «Спосіб вимі-
рювання артеріального тиску
в дітей грудного віку», «Спосіб
діагностики ступеня тяжкості
інфекційного процесу в часто
хворіючих дітей», «Спосіб ди-
ференційної діагностики грипу,
стенозуючого ларинготрахеї-
ту, ангін, гострого ринофарин-
гіту в часто хворіючих дітей».

З 2000 року А. М. Михайло-
ва — професор кафедри ди-
тячих інфекцій Одеського мед-
університету. Вона продовжує
активну творчу діяльність,
консультує хворих зі складни-
ми випадками, читає лекції
для студентів та інтернів, пра-
цює з дисертантами, публікує
статті в багатьох наукових жур-
налах і збірках, бере участь у
з’їздах, конференціях, міжна-
родних конгресах.

Аза Михайлівна Михайлова
— високоосвічена і високо-
культурна людина. Вона лю-
бить музику, літературу, живо-
пис, подорожі. Спілкування з
цією чудовою жінкою спонукає
до самовдосконалення.

Усе зроблене професором
А. М. Михайловою для вітчиз-
няної науки, охорони здоров’я,
удосконалення вищої медичної
освіти викликає глибоку пова-
гу і шанування колег та учнів.

З приводу Вашого ювілею,
дорога Азо Михайлівно, щиро
бажаємо Вам міцного здоров’я
на довгі роки, щастя, радощів,
цікавих подорожей і подаль-
ших творчих успіхів!




