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вінницької
терапевтичної
школи

Учень професора Ф. Г. Яновського,
Б. С. Шкляр закінчив Київську
державну медичну академію (1921).
Працював клінічним ординатором,
молодшим асистентом кафедри
факультетської терапії того самого
навчального закладу (1921-1925);
завідувачем лікувального підвідділу
Бердичівського окружного відділу
охорони здоров’я (1925-1926);
завідувачем терапевтичного
відділення 1-ї радянської лікарні у
м. Бердичів (1926-1934).

У вересні 1934 р. Міністерство охорони
здоров’я УРСР призначило його
завідувачем кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб Вінницького
державного медичного інституту.
17.09.1940 р. він захистив докторську
дисертацію на тему “Клиника и патогенез
альбуминурии в связи с функцией больной
почки”. У березні 1941 р. був затверджений
у вченому званні професора.
Науковець став основоположником
вінницької терапевтичної школи.
На початку липня 1941 р. Борис
Соломонович з родиною евакуювався з
Вінниці.

Працював асистентом кафедри факультетської терапії Сталінградського
медичного інституту (1941); начальником медичної частини
евакуаційного шпиталю № 4109 на території Киргизької РСР (1942);
завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і деканом
лікувального факультету Івановського медичного інституту (1943–1944).

Восени 1944 р. професор Шкляр, згідно з наказом Всесоюзного Комітету в
справах Вищої Школи при Раді Народних комісарів СРСР
за № 1468/к від 11 серпня 1944 р., повернувся до Вінницького медичного
інституту на своє довоєнне місце роботи й очолив кафедру пропедевтики
внутрішніх хвороб. Протягом 1945-1946 рр. працював заступником
директора з навчальної роботи. У 1950 р. Бориса Соломоновича було
переведено на посаду завідувача кафедри факультетської терапії того самого
навчального закладу.

Висококваліфікований фахівець, талановитий клініцист, безвідмовно
надавав допомогу хворим усіх лікувальних закладів Вінниці. Обходи
проводив за принципом “краще менше, та краще”. За професором
завжди ходив натовп лікарів, асистентів, студентів: досвід
спілкування Б. С. Шкляра з пацієнтами був безцінний. Хворим щиро
співчував. Особливо важко переживав страждання хворих дітей.

Матеріали з фонду Вінницького
обласного краєзнавчого музею

Борис Соломонович Шкляр був членом Вченої Ради МОЗ УРСР,
республіканського правління наукового товариства терапевтів
УРСР, головою правління Вінницького обласного наукового
товариства терапевтів, членом редколегій журналів «Клиническая
медицина», «Врачебное дело».
Нагороджений:
Трудового Червоного Прапора (1961),
“За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній
війні 1941–1945 рр.” (1945),
“За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”
(1945),
“Відмінник охорони здоров’я” (1945).

Б. С. Шкляр поєднував лікувальну
роботу з науково-педагогічною і
громадською. Був чудовим лектором,
висококваліфікованим фахівцем,
користувався беззаперечним
авторитетом серед студентів,
співробітників, пацієнтів.
Попри строгість і вимогливість був контактною, доброю й дотепною
людиною, з неабияким почуттям гумору, знаходив час для читання
художньої літератури, любив музику, грав на скрипці, часто відвідував
концерти Вінницької філармонії, писав поезії, хоча ніколи їх не
публікував.
Пригнічений настрій позначився на останніх роках життя Бориса
Соломоновича. Дошкуляла гіпертонія. Напередодні професор сам собі
поставив останній у своєму житті діагноз: інфаркт міокарда.

Заповіт Б. С. Шкляра лікарям
Про жажду славы и успех – забудь!
Про нежный взгляд, лукавый смех – забудь!
Про солнца блеск, про ширь небес – забудь!
Про полный тайн дремучий лес – забудь!
Про гибкий стан, про бархат плеч – забудь!
Про сладкий миг нежданных вcтреч – забудь!
Про жар желания в крови – забудь!
Про радость дружбы и любви – забудь!
Что жизни сон приснится вновь – забудь!
И в тесный гроб сойти готов ты будь.

[некролог] // Молодий медик. – 1961. –16 листоп.
(№ 36). – С. 2.

У Вінниці у 2005 р.
на будинку, де мешкав учений
(вул. Грушевського, 48)
було відкрито меморіальну
дошку
(скульптор А. Бурдейний).

Праці Б. С. Шкляра

Фото з архіву ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Підручник Б. С. Шкляра
(1949)
став одним із найавторитетніших на всьому
обширі СРСР. Книга багато разів
перевидавалася і нині не втрачає свого
значення.
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Ближче до хворого : [про видат. терапевта
Ф. Г. Яновського] / Б. Шкляр // Молодий медик. – 1960. – 8 груд.
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Про професора Б. С. Шкляра
У 1996 р. до 100-річчя науковця Вінницький
медичний університет видав меморіальну
збірку “Борис Соломонович Шкляр”, до якої
увійшли надзвичайно цікаві автобіографічні
спогади про дитинство і юність ювіляра
“Лоскутки моей жизни”; його праця-спогад
про свого вчителя “Воспоминания об
академике Ф. Г. Яновском”; своєрідний
заповіт для лікарів “Врач и больной”,
присвячений медичній деонтології, спогади
про професора його колег, випускників та
учнів.
Соломонович Шкляр (1896-1961) : 100-летию со дня рождения
посвящается / Винниц. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова ; сост.
М. С. Гаврик ; предисл. Ю. М. Мостового. – Винница : [б. в.], 1996. – 127 с.
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