
червня 2009 р. ви*
повнилося 80 років
від дня народження
доктора медичних
наук, професора
Бориса Михайло*
вича Штабського. 

Він народився у м. Вінниці у
родині службовців. Трудове за�
гартування розпочалося з 13
років (спочатку в евакогоспіта�
лі № 3358, пізніше — на ре�
монтно�механічному заводі).
Шлях у медицину обрав 1950
року, вступивши до Львівсько�
го державного медичного ін�
ституту (тепер Львівський на�
ціональний медичний універ�
ситет імені Данила Галицько�
го). Після його закінчення у
1956 р. отримав направлення
на кафедру загальної гігієни,
де і розпочалося становлення
Б.М. Штабського як видатного
вченого і педагога. 

Вже за рік у медичних журна�
лах з'явилися його перші нау�
кові розробки з питань гігієни
дітей та підлітків. Але невдовзі
відчув покликання до токсико�
логії, коли з'ясував причини та
умови виникнення хімічних
дерматитів у шахтарів Львів�
сько�Волинського вугільного
басейну і запропонував заходи
з їх профілактики. Після цього й
розпочав систематичні експе�
риментальні дослідження і ме�
тодичні розробки у галузі про�
філактичної токсикології. 1965
року він захистив кандидатську
дисертацію на тему: "Оксид ву�
глецю як клітинна отрута" (вия�
влено пряму цитотоксичну дію
СО на тканини легень та інших
органів), 1975 р. — докторську
дисертацію "Методичні основи
вивчення кумуляції у токсико�
лого�гігієнічних дослідженнях"
(розвинуто нові уявлення, до�
ведено необхідність застос�
ування сукупності кількісних
критеріїв за визначальної зна�
чущості показників кінетики
первинної токсигенної реакції
та поєднаних лімітувальних
ефектів).

Професор Б.М. Штабський
працював на кафедрі загальної
гігієни до 1977 р., послідовно
обіймаючи посади старшого ла�
боранта, асистента, доцента.
Потім перейшов на кафедру гігі�
єни харчування з курсом гігієни
дітей та підлітків, де у 1979�1981
та 2000�2007 роках працював
професором, а у 1981�2000 —

завідувачем. На цій кафедрі він
1991 р. започаткував викладан�
ня для студентів спецкурсу про�
філактичної токсикології, на базі
якої пізніше було утворено ка�
федру гігієни та профілактичної
токсикології. Протягом 1977�
1991 років Борис Михайлович
очолював також лабораторію
науково�дослідного сектору ка�
федр нормальної фізіології та гі�
гієни харчування.

Наукові інтереси професора
Б.М. Штабського пов'язані з
фундаментальним досліджен�
ням шкідливих хімічних речо�
вин і їхнього гігієнічного норму�
вання в об'єктах навколишньо�
го середовища та харчових
продуктах. Ним побудовано
оригінальні концепції кумуля�
ції, комбінованої дії та теорію
системного регламентування
ксенобіотиків у різних середо�
вищах за звичайних та екстре�
мальних умов, розроблено
прискорені методи обґрунту�
вання нормативів. Профе�
сором Б.М. Штабським уперше
введено принципово нову зал�
ежність доза�статус на підставі
діагностики передпатологічних
станів у токсикологічному екс�
перименті, розвинуто мето�
дичні підходи до регламентації
речовин шкірно�резорбтивної
дії у воді водойм та вивчення
процесів трансформації при
обґрунтуванні нормативів ксе�
нобіотиків у водному середо�
вищі. Розроблені методичні
підходи, критерії та методи
знайшли своє втілення в офі�
ційних вітчизняних та міжна�
родних методичних докумен�
тах і використовуються у прак�

тиці наукових досліджень.
Борис Михайлович є автором

близько 350 наукових праць, у
тому числі співавтором 8 моно�
графій (остання з них — "Нари�
си профілактичної медицини"
— вийшла за його редакцією
2008 р.), двох видань підручни�
ка "Гігієна харчування з основа�
ми нутриціології" (1999, 2007),
до якого вперше у навчальній
літературі включено розділ
"Аліментарна токсикологія"; 4
довідників, 2 авторських сві�
доцтв на винаходи, понад 50 гі�
гієнічних нормативів ксенобіо�
тиків у воді водойм та добових
раціонах харчування. Підготу�
вав трьох докторів та чотирьох
кандидатів медичних наук.

Протягом багатьох років
професор Б.М. Штабський пра�
цював як експерт над розвитком
санітарного законодавства у га�
лузі хімічної безпеки людини,
був членом секції "Гігієна води і
санітарна охорона водойм" та
секції з установлення ГДК пести�
цидів у повітрі робочої зони,
проблемних комісій "Наукові ос�
нови гігієни навколишнього се�
редовища", "Наукові основи гігі�
єни харчування", членом пра�
влінь українських наукових това�
риств гігієністів і токсикологів,
головою Львівського наукового
товариства токсикологів від ча�
су його організації у 1981 р. 

Бориса Михайловича  Штаб�
ського нагороджено медаллю
"За перемогу над Німеччи�
ною", ювілейними медалями,
відзначено премією імені
Ю.С. Кагана Українського нау�
кового товариства токсиколо�
гів. Його знають і люблять як
талановиту, щедру, прекрасну і
мудру людину, сповнену неви�
черпної енергії та нових ідей.

Сердечно вітаємо ювіляра,
зичимо йому міцного здоров'я,
подальшої творчої праці на ни�
ві гігієни та профілактичної ток�
сикології. З роси і води!

Львівський національний
медичний університет імені

Данила Галицького,
Правління Львівського науко*

вого товариства  гігієністів,
Правління Львівського 

обласного наукового 
товариства токсикологів,

Правління Львівського науко*
вого товариства фізіологів,

редколегія журналу 
"Довкілля та здоров'я. 
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