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Уберезні 2013 р. виповнилося 60 років Юрію
Івановичу Решетілову, доктору медичних

наук, професору, завідувачу кафедри сімейної
медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ
України».

Юрій Іванович народився у с. Саф’яни Ізма)
їльського району Одеської області у родині
сільських працівників. Після закінчення серед)
ньої школи в м. Ізмаїлі у 1970 р. вступив на пер)
ший курс Кримського державного медичного
інституту. За сімейними обставинами у 1973 р.
продовжив навчання у Харківському державно)
му медичному інституті, якій з відзнакою закін)
чив у 1976 р. за фахом «лікувальна справа».

Після закінчення первинної спеціалізації в ін)
тернатурі на кафедрі терапії Харківського дер)
жавного медичного інституту у 1977—1980 рр.
Ю.І. Решетілов працював на посаді головного лі)
каря Должанської дільничної лікарні Ізюмського
району Харківської області. У ДЗ «ЗМАПО
МОЗ України» (до 2003 р. — Запорізький дер)
жавний інститут удосконалення лікарів) Юрій
Іванович пройшов шлях від клінічного ордина)
тора (1980—1982) до завідувача кафедри гас)
троентерології (з 1994 р.). У 1991 р. захистив
докторську дисертацію. У 1992 р. здобув звання
професора. На виконання Державної програми
реформування медичної галузі у січні 2013 р.
кафедру, яку очолює професор Ю.І. Решетілов,
реорганізовано в кафедру сімейної медицини та
гастроентерології.

Співробітники кафедри зробили суттєвий
внесок у розробку нового міждисциплінарного
наукового напряму сучасної гастроентерології

стосовно фізіології, патофізіології, діагностики
та диференційної фармакологічної корекції мо)
торних порушень, комплексного лікування та
вторинної профілактики захворювань органів
травлення на підставі інтегральної оцінки фун)
кціонального стану травної системи. Іншим
напрямом, який розробляють на кафедрі, є нау)
кове обґрунтування етіопатогенетичної терапії
гастроентерологічних захворювань, асоційо)
ваних з гелікобактеріозом та хронічною специ)
фічною інфекцією. До найважливіших розро)
бок і впроваджень останнього часу належать ме)
тоди комп’ютерної аероіонної діагностики зах)
ворювань органів травлення у взаємозв’язку з
патологією інших органів та систем. Неінвазив)
ні технології діагностичного скринінгу та кон)
тролю ефективності лікування сьогодні вважа)
ють одним з найперспективніших напрямів су)
часної гастроентерології. За технологічними рі)
шеннями, інформативністю, позитивним еконо)
мічним ефектом за рахунок оптимізації та ско)
рочення тривалості обстеження і стаціонарного
лікування гастроентерологічних хворих розроб)
ки професора Решетілова мають важливе меди)
ко)практичне значення.

Завдання, пов’язані з підготовкою сімейних
лікарів, визначили нові напрями у науковій ро)
боті кафедри, зокрема розроблення та вдоско)
налення методів діагностики і лікування захво)
рювань травної системи у первинній ланці на)
дання медичної допомоги населенню.

Створені на основі наукових розробок профе)
сора Решетілова лікувально)діагностичні методи
одержали позитивні відгуки фахівців і впровад)
жені в практику роботи терапевтів, хірургів, педі)
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атрів, онкологів, спеціалістів з функціональної та
променевої діагностики тощо. Матеріали науко)
вих досліджень оприлюднено на українських і
міжнародних форумах компетентної медичної
громадськості. Юрій Іванович — автор 350 нау)
кових праць, 12 патентів на винахід, 20 методич)
них рекомендацій та інформаційних листів. Під
його керівництвом успішно захищено три док)
торські та п’ять кандидатських дисертацій.

Професор Решетілов — наставник молодих лі)
карів, які працюють на кафедрі та у відділеннях
клініки. Принципи високого професіоналізму,
етики та деонтології прищеплюються практич)
ним лікарям)слухачам у період підготовки на
циклах удосконалення лікарів на кафедрі сімей)
ної медицини та гастроентерології. З метою за)
безпечення високої якості навчання на кафедрі
впроваджено сучасні методи навчання лікарів.

За час керівництва клінікою Юрій Іванович
створив школу науковців та практичних ліка)
рів)гастроентерологів; за його ініціативою на

клінічній базі кафедри організовано Запорізь)
кий гастроентерологічний центр, який дав змо)
гу інтегрувати лікувально)діагностичну діяль)
ність терапевтів)гастроентерологів та хірургів.
Це сприяло суттєвому зниженню кількості опе)
раційних втручань, збереженню працездатності
та поліпшенню якості життя пацієнтів.

Професор Решетілов бере активну участь у гро)
мадському житті, зокрема робить доповіді та про)
водить бесіди щодо профілактики захворювань
травної системи і реабілітації хворих після ком)
плексного лікування патології органів травлення.

Професор Ю.І. Решетілов зарекомендував се)
бе як висококваліфікований спеціаліст — лікар,
науковець і педагог; ініціативний, грамотний
організатор.

Колеги й численні учні щиро вітають Юрія Іва�
новича з ювілеєм, бажають йому міцного здо�
ров’я, невичерпної енергії, подальших творчих ус�
піхів і здобутків.


