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Франція (Paris Hospital R. Debre), проф. Джованні
Роме, Італія (Genova University) та багато інших.
Рішенням Одеського міськвиконкому № 246 від
2 червня 1995 року затверджено Статут центру і
здійснена державна реєстрація.

В даний час лікувально-діагностичний центр
має в своєму розпорядженні потужне клініко-діаг-
ностичне відділення, великий сучасний лаборатор-
ний блок, що складається з шести лабораторій та
відділення функціональної діагностики. Щотижня
у центрі обстежується близько 500 дітей — меш-
канців міста та області.

Вічною пам’яттю Б. Я. Резніку стала не тільки
меморіальна дошка в центрі міста на вулиці Дво-
рянській, 10, що носить його ім’я, а й діяльність
цього закладу, який відвідують тисячі маленьких
пацієнтів.

АКАДЕМІК Б. Я. РЕЗНІК —
ПІОНЕР МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
Коваль Л. І.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Академік Борис Якович Резнік зосереджував
свої зусилля на найгостріших проблемах педіатрії,
які потребують тісного співробітництва широко-
го кола науковців, в тому числу й міжнародних.
Під безпосереднім керівництвом академіка Б. Я.
Резніка вперше в Україні було налагоджено ефек-
тивне міжнародне наукове співробітництво у педі-
атричному напрямі.

Так, співпраця академіка Б. Я. Резніка з німець-
кими науковцями стала істотним внеском у імпле-
ментацію протоколів надання медичної допомоги
дітям із онкогематологічними захворюваннями,
що відповідали тогочасним світовим стандартам.
Колаборація із японськими гематологами дозво-
лила оптимізувати й розширити діагностичні
підходи щодо діагностики гематологічної пато-
логії у дітей.

Академік Б. Я. Резнік, у науковій кооперації з
угорськими, британськими та італійськими коле-
гами, здійснював передові молекулярно-генетичні
дослідження муковісцидозу та впроваджував їх у
вітчизняну педіатричну практику. Спираючись на
світовий досвід, академік Б. Я. Резнік створив пер-
шу систему медико-генетичного консультування в
Україні.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що нау-
ковий світогляд академіка Б. Я. Резніка не тільки
сприяв удосконаленню медичної допомоги дітям
в Україні, а й позитивно вплинув на інтеграцію
українських дослідників у міжнародне медичне
наукове співтовариство.

АКАДЕМІК Б. Я. РЕЗНІК
І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лузан В. В.
Одеський національний медичний університет,

Одеса, Україна
Борис Якович Резнік — видатний вчений-

педіатр, доктор медичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук, ака-
демік Академії медичних наук України, завідувач
кафедри дитячих хвороб Одеського державного
медичного університету.

За роки роботи в Одеському медичному універ-
ситеті академік Борис Якович Резнік створив свою
наукову систему в педіатрії, розробив новітні ме-
тоди діагностики і лікування дітей. Але, крім того,
вчений проводив і велику громадську роботу.
У 1990 році академіка Б. Я. Резніка було висуну-
то кандидатом у народні депутати пленумом
організації товариства Червоного Хреста Цент-
рального району м. Одеси та обрано народним де-
путатом України трьох скликань. Академік Б. Я.
Резнік увійшов до складу комісії Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я населення.
Окрім того, Б. Я. Резнік був депутатом обласної
ради м. Одеси, членом правління Української асо-
ціації дитячих лікарів, головою Одеської асоціації
педіатрів, членом редакційних колегій багатьох
медичних журналів. Нагороджений медаллю «За
доблесний труд».

У 1992 році академік Б. Я. Резнік став чле-
ном Академії медичних наук України. За цикл
праць із медичної генетики, у тому числі «Спад-
кові захворювання і природжені вади розвит-
ку в перинатальній практиці», академік АМН
Б. Я. Резнік був удостоєний Державної премії
України.

ПРОФЕСОР Б. Я. РЕЗНІК —
ОРГАНІЗАТОР БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

«АСОЦІАЦІЯ ПІДТРИМКИ РОДИНИ»
Беженар Є. І.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Борис Якович Резнік — доктор медичних наук,
професор, Лікар і Вчений з великої літери. Він був
не тільки лікарем, вченим, він був простою люди-
ною, батьком, чоловіком, який завжди розумів,
яка велика трагедія спіткає родину, коли дитині
встановлюють діагноз невиліковної хвороби. Бо-
рис Якович вірив, що прийде той час, коли хво-
роби, які неможливо вилікувати, зникнуть. Але
сьогодення є таким, що ці хвороби є і ми не має-
мо право залишати хворих та членів їхніх родин
без допомоги, залишати їх наодинці з хворобою.

Для розв’язання проблеми надання різнома-
нітної та ефективної допомоги був заснований у
1987 році благодійний фонд «Асоціація підтрим-
ки родини». Метою фонду було надання емоцій-
ної, фінансової, інформаційної допомоги родинам,
які мали дитину з вродженим тяжким невиліков-
ним захворюванням (муковісцидоз, гемофілія, лей-
кемія, злоякісні пухлини тощо). До складу фонду
входили, по-перше, хворі діти та їхні батьки, во-
лонтери-лікарі, волонтери-медичні сестри, волон-
тери-студенти медичного та інших вишів. До скла-
ду благодійного фонду також входили представ-
ники інших благодійних організацій, які допома-
гали матеріально родинам.
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На тренінгах, які організовував фонд, лікарі,
медичні сестри, батьки хворих дітей та самі хворі,
якщо дозволяв вік, вчили родини переживати горе,
вчили основ догляду, надання допомоги хворим
дітям. Фонд підтримував проект паліативної до-
помоги родинам, де були діти з невиліковними
хворобами.

Місія фонду — навчити людей самостійно за-
хищати свої інтереси і права, спільно знаходити
ефективні шляхи рішення й домагатися поставле-
них цілей. І ця місія завжди виконувалась під ке-
рівництвом Б. Я. Резніка.

ВКЛАД ПРОФЕСОРА Б. Я. РЕЗНІКА
У РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ГЕМАТОЛОГІЇ
У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Кірчева В. В.
Одеський національний медичний університет,

Одеса, Україна

Борис Якович Резнік — доктор медичних
наук, професор, член-кореспондент НАН, дійсний
член АМН України (з 1992 року), завідувач ка-
федри дитячих хвороб ОДМУ (1972–1997), лау-
реат двох Державних премій України в галузі на-
уки і техніки (1979 та 1997 років) — залишив ва-
гомий вклад в розвиток педіатричної науки в
Південному регіоні України. Спектр наукових
досліджень академіка Б. Я. Резніка завжди ви-
значався різноманітністю та актуальністю про-
блем клінічної педіатрії.

Одним із найважливіших напрямів його прак-
тичних та теоретичних досліджень були питання
ранньої діагностики та розробки ефективних про-
токолів терапії онкологічних захворювань у дітей.
Завдяки академіку Б. Я. Резніку онко-гематологіч–
не відділення Одеської дитячої обласної лікарні
почало працювати за сучасними німецькими про-
токолами ВFM, що дозволило суттєво знизити
смертність від таких злоякісних захворювань, як
лейкемії, лімфоми Ходжкіна, неходжкінські зло-
якісні лімфоми, нейробластоми та ін. Під керів-
ництвом Б. Я. Резніка був розроблений алгоритм
ранньої діагностики злоякісних захворювань, була
розроблена програма диспансерного догляду за
дитиною, яка перенесла злоякісне захворювання та
поліхіміотерапію. Великий клінічний досвід та
глибокі дослідження з проблем захворювань крові
стали основою для створення таких монографій,
як «Гематологія дитячого віку з атласом мієло-
грами» (1975) і «Практична гематологія дитячого
віку» (1989).

В галузі гематології Б. Я. Резнік вивчав не
тільки злоякісні захворювання. Під керівництвом
Б. Я. Резніка був виконаний комплекс робіт на
молекулярно-клітинному рівні з профілактики ге-
мофілії з використанням клінічних та молекуляр-
но-біологічних методів дослідження, що стало
підставою для створення програми з виявлення
гетерозиготних носіїв патологічного гена гемофілії
в популяції та розробки програми профілактики
народження дітей з гемофілією.

ВНЕСОК АКАДЕМІКА Б. Я. РЕЗНІКА
У РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

ДИТЯЧИХ ЛІКАРІВ
Австрієвська О. В., Грекул Ю. Л.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Товариство дитячих лікарів зробило величезний
внесок у розвиток і становлення педіатрії в м. Оде-
сі. З 1976 по 1987 рік головою Одеського обласного
наукового товариства дитячих лікарів був профе-
сор Б. Я. Резнік (1929–1997), завідувач кафедри фа-
культетської і госпітальної педіатрії ОМІ ім. Пи-
рогова, академік АМН України, д. мед. н., двічі лау-
реат Державної премії України, депутат Верховної
Ради України двох скликань, засновник одеської пе-
діатричної школи. Автор 300 наукових праць, в тому
числі 14 монографій і 2 підручників. Підготував 10
докторів і близько 50 кандидатів медичних наук.

Ініціатива створення самостійного Товариства
дитячих лікарів (ТДЛ) належала професору С. К.
Гогітідзе (1872–1927), який став першим головою
ТДЛ і здійснював керівництво з 1917 по 1921 рік.
У період з 1922 по 1976 рік ТДЛ очолювали про-
фесори І. Я. Винокуров, А. І. Скроцький, Г. С.
Леві, В. П. Чернюк, В. І. Зузанова, Т. М. Якимен-
ко. Академік Б. Я. Резнік продовжив славні істо-
рично сформовані традиції професійного об’єд-
нання лікарів-педіатрів м. Одеси.

Засідання Товариства під керівництвом акаде-
міка Б. Я. Резніка відображали науково-дослідну
роботу педіатричних кафедр ОМІ ім. М. І. Пиро-
гова та установ практичної охорони здоров’я. На
засіданнях розглядалися підсумки Всесоюзної про-
грами з вивчення спадкових захворювань і вро-
джених вад розвитку, Всеукраїнської програми з
профілактики, терапії і реабілітації дітей з пнев-
моніями, дієтетики здорової і хворої дитини, про-
грами ведення дітей з муковісцидозом.

В період керівництва академіка Б. Я. Резніка
ТДЛ продовжувало залишатись науково-практич-
ною школою для багатьох поколінь одеських пе-
діатрів. Правонаступником і продовжувачем сфор-
мованих традицій є Одеська асоціація лікарів-пе-
діатрів і неонатологів (голова чл.-кор. НАМНУ
М. Л. Аряєв).

РОЛЬ ШКОЛИ АКАДЕМІКА Б. Я. РЕЗНІКА
В СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ

МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ В УКРАЇНІ
Галюк Г. В., Галюк Д. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Неординарність і глибина мислення, сміливість
в освоєнні нових наукових напрямів дозволили
академіку АМН Б. Я. Резніку ввести медичну ге-
нетику в практику одеської педіатричної школи,
впровадити її викладання в закладах вищої медич-
ної освіти.

Створення системи медико-генетичного кон–
сультування в Одеському регіоні багато в чому
стало можливим завдяки тісній взаємодії з кліні-
кою Д. Газліні (Італія). Були запропоновані прин-
ципово нові методи пренатальної діагностики


