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січня виповнилося 70 років завідувачеві кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця,
лауреатові Державної премії України у галузі науки і
техніки, члену-кореспондентові НАМН України, докторові медичних наук, професорові Феліксу Семеновичу
Глумчеру.
По закінченні у 1973 р. Пермського медичного інституту (РФ) та лікарської практики Ф. С. Глумчер у 1986 р.
переїхав до Києва. У Київській НМАПО ім. П. Л. Шупика займався проблемами анестезіологічного забезпечення операцій на органах грудної порожнини в осіб з
тяжкими травмами та інтенсивною терапією хворих із
недостатністю дихання. З 2002-го й донині Фелікс Семенович працює завідувачем кафедри анестезіології та
реаніматології в НМУ ім. О. О. Богомольця.
Ф. С. Глумчер є висококваліфікованим анестезіологом та спеціалістом з інтенсивної терапії, зокрема в галузі недостатності системи зовнішнього дихання, лікування травм та шоку.
Головні теми наукових досліджень: сучасні методи
штучної вентиляції легень, анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія в торакальній хірургії та у
хворих з політравмою, інтенсивна терапія у хворих із
сепсисом, лікування та профілактика полірезистентної
інфекції. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на
тему: «Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при реконструктивних операціях на нижніх дихальних шляхах».
Основні наукові праці: «Клиническая классификация острой дыхательной недостаточности при травме груди» (1986); «Неотложная медицинская помощь»
(1995); «Анестезиологическое обеспечение при реконструктивных операциях на бифуркации трахеи» (1997);
«Вентилятор-асоційована пневмонія» (2001); «Скорая и
неотложная медицинская помощь» (2002).
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Автор 216 наукових статей, у тому числі 18 в зарубіжних журналах. Співавтор 6 монографій і посібників,
є редактором підручника для студентів «Анестезіологія
та інтенсивна терапія» українською, російською та англійською мовами.
Має 4 авторських свідоцтва, 26 раціональних пропозицій.
Підготував 9 кандидатів наук, був консультантом на
захисті 3 докторських дисертацій.
Ф. С. Глумчер є президентом Асоціації анестезіологів України (2004), членом Європейської та Світової
асоціацій анестезіологів. Має наукові доповіді на міжнародних конгресах та конференціях, у тому числі на
Світовому конгресі анестезіологів в Єрусалимі (1994)
та 2 доповіді на Європейському конгресі анестезіологів «Євроанестезія» в Гельсінки, має понад 50 доповідей на всеукраїнських та міжнародних конгресах і
конференціях.
Голова проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України та НАМН України (з 2014го). Головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Анестезіологія» (2004–2008), (2010–2014).
Позаштатний консультант Головного бюро судово-медичної експертизи України. Є постійним консультантом станції Санітарної авіації, здійснив понад
60 виїздів для надання допомоги в інші міста України
та колишнього СРСР. Брав участь у розробці більш
як 10 протоколів з надання медичної допомоги МОЗ
України.
Головний редактор журналу «Біль, знеболювання і
інтенсивна терапія» (2012), входить до редакційних колегій іще двох фахових журналів.
Ф. С. Глумчер нагороджений дипломом якості та медаллю Європейської науково-промислової палати, він є
лауреатом Державної премії з науки і техніки за участь
у розробці апаратів для штучної вентиляції легень
«Фаза-8» та «Бриз» (2003), Заслуженим лікарем України
(2009), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
(2016), обраний членом-кореспондентом НАМН України (2017).
Президія НАМН України щиро вітає шановного Фелікса Семеновича з ювілеєм, бажає йому здоров’я, нат
хнення та подальших творчих успіхів.
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