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ЗАБОЛОТНИЙ ДМИТРО ІЛЛІЧ
до 70-річчя від дня народження
8 листопада 2017 року виповнилося 70 років від
дня народження видатного вченого, блискучого
хірурга і талановитого організатора – академіка
Національної академії медичних наук України,
професора Заболотного Дмитра Ілліча.
Заболотний Дмитро Ілліч – доктор
медичних наук, професор, директор
Державної установи «Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України» – керівник клініки запальних захворювань
ЛОР-органів, академік Національної
академії медичних наук України, Віце-президент Національної академії
медичних наук України, Заслужений
діяч науки і техніки України, Лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки.
Народився 8 листопада 1947 року
в с. Мазурівка Тульчинського району
Вінницької області в родині вчителів.
З 1965 року – студент лікувального
факультету Чернівецького медичного
інституту. Наряду з навчанням активно займався наукою, а результати своєї
праці широко висвітлював на багатьох
конференціях по всій Україні, отримуючи грамоти та дипломи за кращу наукову роботу.
Трудовий шлях Дмитра Ілліча
розпочався у 1971 році практикуючим лікарем у Волочиській центральній районній лікарні Хмельницької
області. Працював лікарем-оториноларингологом, завідувачем оториноларингологічного відділення Волочиської ЦРЛ Хмельницької області.
З 1975 року наукова, практична
та громадська діяльність пов’язана
з київським Інститутом отоларингології, де він починав свій шлях
з посади клінічного ординатора
(1975−1977), в подальшому – молодшого, старшого наукового спів54

робітника, заступника директора
з наукової роботи, а з 1985 року і по
теперішній час – директора Інституту. У 1978 році Дмитро Ілліч захистив
кандидатську, а в 1988 році − докторську дисертацію.
Заболотний Д.І. – відомий вчений
та висококваліфікований лікар-оториноларинголог, який володіє широким
арсеналом консервативних і оперативних методів лікування захворювань
верхніх дихальних шляхів і вуха.
Дмитро Ілліч зробив значний внесок у наукову розробку проблеми
з вивчення стану місцевого та системного імунітету у хворих із запальними
та алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. Ним
роз
роблено принципи місцевого застосування натуральних та синтетичних імуномодуляторів для профілактики і лікування хворих на алергічні та
неспецифічні запальні захворювання
верхніх дихальних шляхів та вуха.
Заболотний Д.І. вперше у 1977 році
запропонував низькомолекулярний
препарат тимуса (вілозен) для лікування хворих на алергічні захворювання дихальних шляхів, який і до
сьогоднішнього дня широко використовується у багатьох країнах світу.
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Дмитро Ілліч – автор широкого використання ензимотерапії в оториноларингології, нових підходів до специфічної
імунотерапії з використанням цілого спектра вітчизняних
алергенів. За його ініціативою у 2000 році на базі Інституту
створюється Республіканський алергологічний центр, у якому запущено в серію понад 120 вітчизняних алергенів.
Дмитро Ілліч є ініціатором, координатором та одним
із провідних авторів розробки та впровадження в Україні
провідної у світі технології кохлеарної імплантації для реабілітації хворих із глухотою (за що отримав від міжнародної
організації медаль як «піонер» у цій справі), а також нових
методів ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах, удосконалення та впровадження складних краніофаціальних оперативних втручань у хворих із ЛОР-онкопатологією та патологією
основи черепа.
Заболотний Д.І. перший розпочав потужну програму
із співпраці з провідними світовими оториноларингологічними фахівцями та асоціаціями. В 1993 році першу з країн СНД
Україну запрошують та приймають до IFOS (Світової федерації оториноларингологів), і уже в Стамбулі на Світовому конгресі піднято прапор України. За вагомий внесок у 1996 році
Дмитра Ілліча обирають членом Правління Європейської федерації оториноларингологів (EFOS), в якому він представляє
Україну, Білорусію, Молдову.
У 2000 році його обрано членом-кореспондентом Академії медичних наук України, з 2010 року – академіком, з лютого 2011 року – членом президії Національної академії медичних наук України. У січні 2016 року Дмитра Ілліча було
обрано віце-президентом Національної академії медичних
наук України.
Дмитро Ілліч постійно піклується про наукову молодь та
залучення талановитих молодих людей до наукової роботи
Інституту. Він завжди підтримує ініціативи молодих вчених
у здійсненні наукової діяльності, підвищенні кваліфікації, реалізації творчого потенціалу для розвитку і вдосконалення
наукової сфери України.
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Академік Заболотний Д.І. є автором понад 500 наукових публікацій, 27 монографій,
23 підручників, понад 70 винаходів та патентів. Підготував більше 50 докторів та кандидатів наук, багато з яких вже стали професорами, доцентами, очолюють кафедри,
лабораторії тощо як в Україні, так і в інших
державах.
Наукову та науково-організаційну діяльність Дмитро Ілліч успішно поєднує з суспільною і громадською роботою. Він є членом
Президії Вченої медичної ради Міністерства
охорони здоров’я України, членом секції
«Медицина» Комітету з Державних Премій
України в галузі науки і техніки; Головою
комісії Державного фармакологічного комітету МОЗ України; членом Правління Європейської федерації оториноларингологів;
Головою Правління Українського наукового
медичного товариства оториноларингологів;
Президентом Федерації громадських медичних об’єднань України; головним редактором
журналів «Журнал вушних, носових і горлових хвороб», «Ринологія», «Оториноларингология. Восточная Европа»; членом редакційних колегій та редакційних рад багатьох
вітчизняних та закордонних журналів; почесним членом Товариства оториноларингологів
та ринологів Росії, Італії, Білорусі, Грузії, Казахстану та ін.
Дмитро Ілліч – Голова Наглядової ради
Львівського та Вінницького медичних університетів, почесний професор Медичного
і Фармацевтичного університету «Ніколає Тестеміцану» (Республіка Молдова), Тернопільського державного медичного університету
iменi I.Я. Горбачeвського. Почесний громадянин міста Тульчина.
Наукова та громадська діяльність відзначена високими Державними нагородами
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною
грамотою Верховної Ради України, Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, нагороджений Почесними грамотами МОЗ
та НАМН України, Почесними грамотами адміністрації м. Києва.
Колектив Інституту та члени Українського
наукового медичного товариства оториноларингологів від усього серця вітають Дмитра
Ілліча зі славним ювілеєм та бажають міцного здоров’я і щастя, творчої наснаги і плідної
праці на благо українського народу, сімейного
затишку та Божого благословення!

Дмитро Ілліч разом з учнями в операційній
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