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Григорій Мойсейович Блувштейн, 

член Харківського науково-медичного то-
вариства отоларингологів з 1957 р., канди-
дат медичних наук, лікар вищих кваліфіка-
ційних категорій з оториноларингології та 
сурдології, автор 99 оприлюднених науко-
вих праць, у тому числі однієї монографії та 
2 винаходів. 

Григорій Мойсейович Блувштейн на-
родився 2 січня 1929 р. у м. Жмеринка Він-
ницької області у сім’ї службовців. У 1954 
р. закінчив з відзнакою лікувальний факу-
льтет Харківського медичного інституту. 
Працював за призначенням у селі Ульянівка 
Сумської області на посаді завідувача відді-
лу охорони здоров’я Ульянівського райви-
конкому. За сумісництвом приймав хворих з 

отоларингологічною патологією у районній 
поліклініці.  

Районна лікарня в селі Ульянівка на 
той час була розрахована на 25 ліжок, не 
було операційної, електроенергії, централі-
зованого водопостачання. Але набір отола-
рингологічного інструментарію був. Після 
спеціалізації на базі ЛОР-відділення Сумсь-
кої обласної лікарні під керівництвом висо-
кокваліфікованого фахівця Анатолія Григо-
ровича Воробйова, в Ульянівській районній 
лікарні було обладнано операційний блок, 
де ювіляр проводив не лише аденотомії та 
тонзилектомії, але й операції з приводу 
надмірної деформації носової перетинки, 
хронічних запалень навколоносових пазух, 
було проведено кілька антротомій, і навіть 
одну загальнопорожнинну операцію серед-
нього вуха. 

Там же, у сільських умовах, було про-
ведено вивчення захворюваності населення 
на гострий катар верхніх дихальних шляхів 
та ангіну. Запропоновано варіант пристрою 
для терапії ЛОР-захворювань аерозолями. 
Ці роботи, а також деякі практичні спосте-
реження лікаря-початківця були опубліко-
вані у журналі «Лікарська справа» за 1956 р. 
(№12), 1957 р. (додаток), 1958 р. (№6). 

З 1957 до 1976 р. Г.М. Блувштейн – 
ординатор ЛОР-відділення Харківської об-
ласної клінічної лікарні. Робота, яка була 
тоді виконана ювіляром, – «К характери-
стике ушных осложнений при гриппе», була 
актуальною у зв’язку з епідемією грипу і 
була опублікована у №1 журналу «Вестник 
отоларингологии» за 1959 р. 

У 1964 р. ювіляр захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук. Тема дисертації – «Аудіо-
логічна характеристика хронічних гнійних 
середніх отитів». Можливо, як одна із роз-
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робок на фоні прогресуючого напряму фун-
кціональної отохірургії, ця робота отримала 
високу оцінку і вагому підтримку заслуже-
ного діяча науки, професора О.С. Коломій-
ченка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З 1976 р. – завідувач сурдологопедич-

ного, а з 2002 по 2004 р. – завідувач сурдо-
логічно-фоніатричного кабінету Харківської 
обласної клінічної лікарні. 

Немало часу і енергії вимагала від 
ювіляра також суспільно-громадська робо-
та. З 1964 до 1979 р. ювіляр – головний по-
заштатний отоларинголог, а з 1979 до 2004 
р. – головний позаштатний сурдолог Управ-
ління охорони здоров’я Харківської облде-
ржадміністрації. 

Серед наукових публікацій ювіляра 
багато уваги приділено хірургії отосклеро-
зу, зокрема, ощадливій техніці стапедоплас-
тики. Обговорено питання: операція чи слу-
ховий апарат при зазначеній патології? 
Оприлюднено серію досліджень стосовно 
біомеханіки інверсії акустичних рефлексів, 
аудіологічних проявів синдрому Костена, 
питання діагностики ретрокохлеарних по-
рушень. У зв’язку з перспективою розвитку 
сімейної медицини пропонується раціона-
льне розмежування функцій сімейного ліка-
ря і фахівця-отоларинголога відносно про-
філактики, раннього виявлення, лікування 
та реабілітації порушень слухової функції. 
Все вищезазначене подано у монографії 
ювіляра: «Очерки прикладной аудиологии и 
слухоулучшающей микрохирургии. – Lap 
Lambert Academic Publishing. Saarbrücken. – 
Deutschland: 2014. – 665 с. 

Медичне товариство Харківщини, чи-
сленні пацієнти, яким Григорій Мойсейович 
став у пригоді при вирішенні слухових про-
блем, від душі поздоровляють ювіляра, ба-
жають йому надовго зберегти здоров’я, на-
снагу та нових творчих успіхів у справі по-
дальшого розвитку вітчизняної аудіології! 
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