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До ювілею 

Яніни Францівни Кутасевич

Д и р е к т о р 
ДУ «Інститут дерма
тології та венероло
гії НАМН України», 
доктор медичних на ук, 
професор Яніна Фран
цівна Кутасевич, знаний 
в Україні та за її ме
жами вчений, що пра
цює в галузі дерматоло
гії, 24 березня 2019 року 
відзначає свій ювілей.

Я. Ф. Кутасевич здійс
нює плідну науководослідну, консультативну, ліку
вальнопрофілактичну та педагогічну роботу. Вона 
є розробником нових методів діагностики, лікування 
та профілактики тяжких, розповсюджених дерматозів, 
методів аналізу поширення соціальнозначущих дер
матозів та організації роботи дерматовенерологічної 
служби країни, у тому числі у новітніх соціальноеко
номічних умовах, а також нових лікарських препаратів 
зовнішньої дії.

Яніна Францівна запропонувала та впровадила прин
ципово новий підхід до лікування та ведення хворих 
на лімфоми шкіри. Вона є одним із засновників роз
робки методів кріотерапії рідким азотом та співрозроб
ником відповідної апаратури для її проведення в дерма
тологічній практиці.

За ініціативою та безпосередньої участі 
Я. Ф. Кутасевич при плідному співробітництві 
з Державним науковим центром лікарських засо
бів було розроблено понад 50 препаратів зовніш
ньої дії, що на сьогодні становить близько 85% пре
паратів цієї групи, які випускаються вітчизняною 
фармацевтичною промисловістю. Під керівниц
твом Я. Ф. Кутасевич вивчено морфологічні та іму
ногістохімічні особливості порушень у шкірі хво
рих на хронічні захворювання сполучної тканини 
з переважним ураженням шкіри та розроблено ме
тоди їх лікування.

В умовах значного росту захворюваності на туберку
льоз Я. Ф. Кутасевич проведено вивчення епідеміологіч
них особливостей захворюваності на туберкульоз шкіри, 
запропоновано експресметоди виявлення збудника 
в осередках ураження шкіри та доповнено зовнішніми 
методами лікування комплексні методи терапії хворих 
на туберкульоз шкіри.

Для підвищення якості діагностики мікотичного ура
ження шкіри та її придатків розроблено метод ПЛР
діагностики цих захворювань і проведена порівняльна 
із класичними методами діагностики оцінка їх ефектив
ності. Вперше в дерматологічній практиці визначено оз
наки мікотичного ураження нігтів шляхом проведення 
епілюмінесцентного дослідження, які покладені в ос
нову оцінки ступеня тяжкості захворювання та роз
робки диференційованих за обсягом та інтенсивністю 
методів лікування.

Особливу увагу Я. Ф. Кутасевич приділяла удоско
наленню лікування хворих на тяжкі дерматози, такі 
як пемфігус, тяжкі форми псоріазу (еритродермія, ар
тропатичний псоріаз та ін.) і методів профілактики пе
редбачуваних ускладнень цитостатичної та глюкокор
тикостероїдної терапії, що проводяться у цих випадках 
за життєвими показаннями.

Результати наукових досліджень Я. Ф. Кутасевич ви
кладено більш ніж у 500 опублікованих роботах, у тому 
числі 40 закордонних. Вона автор 53 патентів та автор
ських свідоцтв. Під керівництвом Я. Ф. Кутасевич під
готовлено 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій.

Я. Ф. Кутасевич було присуджено почесне 
звання «Заслужений лікар України», вона нагоро
джена Орденом преподобного Агапіта Печерського, 
Знаком Пошани НАМН України, грамотами та ди
пломами, зокрема: тричі дипломами Президії НАМН 
України за кращу науководослідну роботу, грамотою 
НАМН України за особистий внесок у розвиток на
уки, грамотами МОЗ України, дипломом виставки до
сягнень народного господарства, знаком «Винахідник 
СРСР», грамотами Харківської ОДА та Харківської 
міської ради.

Вельмишановна Яніно Францівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм,  

зичимо міцного здоров’я, щастя і майбутніх творчих успіхів!
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