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Відомий в Україні і за кордоном науковець у галузі імунології.
Окремі її дослідження з вивчення аспектів діагностики та лікування
імунодефіцитних захворювань, імунозалежних хвороб, герпесвірусних
інфекцій, імунореабілітації та реабілітації онкологічних хворих були
здійснені в Україні та світі вперше.
Народилася 27 квітня 1940 р. у с. Турковичі Грубешівського
району Люблінської області (Польща). У 1947 р. родина переїхала на Волинь.
Закінчила Київський медичний інститут і, за направленням, три роки працювала лікарем-педіатром у ВолодимирВолинській центральній районній лікарні. З перших років
лікарської діяльності Віра Євстафіївна здобула заслужений авторитет. Лише в пологовому відділенні вона вислухала понад
шість тисяч сердець новонароджених.
Шлях у науку розпочала в 1970 р., коли вступила до ординатури альма-матер. З того часу займається науковими розробками у галузі педіатрії, імунології, зокрема дослідженнями
імунозалежної патології людини.
З 1974 р. — асистент, з 1989 р. — доцент кафедри педіатрії
лікувального факультету Київського медичного інституту.
У важкі 90-ті рр., при відсутності фінансування, протягом шести місяців В. Є. Казмірчук взяла в борг три тисячі доларів на
заробітну плату працівникам, і, таким чином, зберегла колектив.
В 1994 р. В. Є. Казмірчук призначена завідувачем курсу
дитячої клінічної імунології. У 1997 р. створила кафедру клінічної імунології та алергології і сформувала її клінічну базу
на вул. Турівській, 26. У 2006 р. стала професором цієї кафедри. З 2008 по 2015 р. обіймала посаду директора Інституту

Віра Євстафіївна разом зі своїм учнем — к.м.н. Владиславом Цариком
імунології та алергології Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця МОЗ України.
Віра Євстафіївна до 2015 р. була членом Вченої ради лікувального факультету Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я України,
спеціалізованої вченої ради «Кардіологія» та «Ревматологія»,
членом Європейської академії алергології та клінічної імунології (EAACI), Російської академії алергології та клінічної імунології
(РААКІ), Союзу алергологів та клінічних імунологів СНД.
Коли у квітні 2015 р. Інститут імунології та алергології
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
МОЗ України було реорганізовано в лабораторію, Віра
Євстафіївна звільнилася з університету і створила ТОВ «Інститут
імунології, алергології та реабілітації».
Безнадійно хворі пацієнти, які роками лікувалися без ефекту,
після обстеження, постановки діагнозу та одужання приносили
в інститут кошти на обладнання та реактиви, які ніколи державою
не фінансувалися. До Віри Євстафіївни звертаються по допомогу
пацієнти з Аляски, Європи, Ізраїлю, Америки та інших країн світу.
В книзі відгуків багато записів вдячних пацієнтів, яким було встановлено правильний діагноз та проведено належне лікування.
В. Є. Казмірчук — автор понад 300 наукових праць, опублікованих в Україні та за кордоном, 8 монографій, 25 патентів і 6 авторських свідоцтв. Нагороджена почесним знаком «Винахідник
СРСР» (1990). Брала участь у 46 конференціях, з’їздах
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і конгресах, підготувала 22 методичні розробки з проблем клінічної імунології. Видала
перший в Україні посібник з дитячої клінічної
імунології (1999), вперше в Україні розробила
паспорт щеплень (1996). У 2006 р. видала
перший україномовний підручник з клінічної
імунології та алергології, перевиданий російською мовою, який на V міжнародному
конкурсі «Університетська книга — 2010» отримав диплом «Краще навчальне видання
з медицини». В 2012 р. вийшло друком третє
видання «Клінічна імунологія та алергологія з віковими особливостями».
Вагомий внесок зробила Віра Євстафіївна і в розвиток світової медицини. Так, уперше в світі вона довела ефективність
імуноглобулінотерапії для профілактики інфекційних ускладнень
при гіпоімуноглобулінеміях у дітей раннього віку; розробила
регламент отримання препарату 16% імуноглобуліну; довела імуносупресивну активність димедролу; створила клінічну
класифікацію дисфункцій імунної системи, що оприлюднено
в 1990 р. на міжнародному конгресі в Тарту; розкрила етіологічну роль Епштейна – Барр вірусної інфекції в розвитку хронічної грануленоматозної хвороби легень (саркоїдоз); розробила
клінічну класифікацію герпесвірусних нейроінфекцій.
В. Є. Казмірчук має шість учнів, допомогла підготувати п’ять
докторських та шість кандидатських дисертацій.
До основних наукових розробок Віри Євстафіївни належать:
– «Спосіб активації цитотоксичних клітин» (8360);
– «Спосіб лікування ускладнених форм Епштейна – Барр вірусної інфекції у дітей» (47298);
– «Спосіб імунотерапії рецидивних бронхолегеневих захворювань» (47299);
– «Спосіб прогнозування ускладнених форм Епштейна – Барр
вірусної інфекції» (52447);
– «Спосіб лікування синдрому хронічної втоми та імунних дисфункцій» (63807);
– «Спосіб реабілітації хворих на міастенію гравіс у післяопераційному періоді» (69358);
– «Спосіб діагностики імунодефіцитних захворювань апоптогенного генезу» (4190);

Під час інтерв’ю газеті «Факти»
– «Спосіб лікування оперізувального герпесу» (20972);
– «Спосіб профілактичного лікування простої мігрені» (24722);
– «Спосіб лікування герпесвірусної інфекції 6 типу, ускладненої
скроневою епілепсією» (49516);
– «Спосіб діагностики психотичних розладів нейровірусного
генезу» (55967);
– «Спосіб лікування психотичних розладів нейровірусного генезу» (56464);
– «Спосіб діагностики персистуючої герпесвірусної нейроінфекції» (61837);
– «Спосіб оцінки тяжкості стану і прогнозування при герпесвірусній нейроінфекції з епілептичним синдромом» (61838);
– «Спосіб лікування хворих на запальні захворювання очей
герпесвірусної етіології» (71525);
– «Спосіб верифікації ізольованого дефіциту імуноглобуліну е»
(94777);
– «Спосіб прогнозування перебігу саркоїдозу легень» (97451);
– «Спосіб діагностики глютенової ентеропатії у осіб з селективним дефіцитом імуноглобуліну А» (98300).
Покликання В. Є. Казмірчук — бажання і вміння допомагати
людям, а найбільша професійна гордість — унікальний метод
імунореабілітації онкологічних хворих.
Віра Євстафіївна нагороджена медаллю «За жертовність
і любов до України» та пам’ятною медаллю «Знання, душу,
серце — людям».
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