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ЮВІЛЕЙНА ДАТА

У 1965 р. згідно з наказом Міністерства охоро-
ни здоров’я СРСР при Київському держав-

ному інституті вдосконалення лікарів було орга-
нізовано кафедру дієтології на базі терапевтич-
ного відділення Міської клінічної лікарні № 6 
«Медмістечко».

У 1971 р. кафедру переіменовано на кафедру 
гастроентерології та дієтології.

Першим керівником та організатором кафед-
ри була професор М. С. Говорова (1965 — 1974). 
Під її керівництвом та за її участі співробітники 
кафедри і клініки виконали та опублікували 
67 наукових робіт, склали 9 методичних листів 
та 3 монографії з організації та використання лі-
кувального харчування, захистили 5 кандидат-
ських дисертацій.

З 1974 до 1990 р. кафедру очолював доктор 
медичних наук, професор П. С. Федишин. Під 
його керівництвом кафедра проводила комплекс-
ні дослідження функціонального стану шлунка, 
підшлункової залози і печінки у хворих із захво-
рюваннями біліарної системи. За цей період 
було надруковано 250 наукових праць, зокрема 
4 монографії, підготовлено 7 кандидатів медич-
них наук.

З 1989 р. базою кафедри стало гастроентеро-
логічне відділення ЦРКЛ № 30 м. Києва.

З 1983 р. кафедра гастроентерології та дієто-
логії очолює роботу Київського міського товари-
ства гастроентерологів.

У 1990 — 1997 рр. завідувачкою кафедри була 
доктор медичних наук, професор І. І. Дегтярьо-
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ва — автор 230 наукових праць, зокрема 6 моно-
графій. Під її керівництвом підготовлено 4 док-
торські та 14 кандидатських дисертацій. 

З 1998 р. кафедру очолює чл.-кор. НАМН 
України, доктор медичних наук, професор 
Н. В. Харченко.

У 2006 р. кафедру перейменовано на кафедру 
гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Наукові напрями кафедри — діагностика та 
лікування виразкової хвороби, хронічних гаст-
ритів, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, 
панкреатитів, дифузних захворювань печінки, 
лікування дисбактеріозу кишечника, розробка 
питань дієтичного харчування, підвищення 
якості лікування хворих згідно з міжнародними 
новітніми рекомендаціями. Це єдина в Україні 
кафедра клінічної дієтотерапії, яка на високому 
науковому рівні займається індивідуальною ко-
рекцією харчового раціону при різних порушен-
нях обміну речовин та захворюваннях і з метою 
профілактики.

Співробітники кафедри беруть активну участь 
у роботі республіканських та міжнародних 
з’їздів, конгресів, симпозіумів, проводять велику 
лікувальну та консультативну роботу і добре ві-
домі як в Україні, так і за кордоном.

На базі кафедри працює Науково-медичний 
консультативний гастроентерологічний Центр 
МОЗ України, який надає методичну консульта-
тивну допомогу лікарям-гастроентерологам при 
вирішенні складних питань діагностики та ліку-
вання різних захворювань, а також проводить 
консультації хворих.

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендо-
скопії є провідною в системі післядипломної 
освіти. Будучи опорною за спеціальністю «гаст-
роентерологія» і «дієтологія», кафедра прово-
дить значну навчально-методичну та організа-
ційну роботу. Співробітники розробляють і по-

стійно оновлюють плани та програми навчання 
лікарів-гастроентерологів і дієтологів, видають 
підручники та навчальні посібники за цими спе-
ціальностями, проводять цикли навчання для 
викладачів профільних кафедр.

З 1999 р. під керівництвом співробітників ка-
федри створено Школу гастроентерологів, гепа-
тологів України, яка завжди викликає велику за-
цікавленість у лікарів різних спеціальностей. 
Протягом останніх років завдяки договору між 
Національною медичною академією післядип-
ломної освіти імені П. Л. Шупика, Українською 
гастроентерологічною асоціацією, Національ-
ною школою гастроентерологів і гепатологів та 
Європейською асоціацією гастроентерології, ен-
доскопії та нутріціології — EAGEN (European 
Assocіatіon for Gastroenterology, Endoscopy and 
Nutrіtіon) наші лікарі безкоштовно можуть слу-
хати лекції, брати участь у клінічних розборах 
провідних фахівців світу на сесіях Європейсько-
го курсу післядипломної освіти.

Професор Н. В. Харченко є головним поза-
штатним спеціалістом МОЗ України за спеціаль-
ністю «гастроентерологія». Завдяки її зусиллям в 
Україні затверджено нові кваліфікаційні харак-
теристики лікаря-гастроентеролога, наближені 
до європейських і світових, підготовлено та за-
тверджено настанови і протоколи надання ме-
дичної допомоги хворим гастроентерологічного 
профілю, підготовлено та проведено V з’їзд Укра-
їнської гастроентерологічної асоціації з переза-
твердженням нормативної документації.

Постійно підвищуючи свій професійний рі-
вень, співробітники кафедри є визнаними фахів-
цями в галузі гастроентерології та дієтології.

50-річчя для кафедри — це молодість.
Молодої енергії, здоров’я та успіхів вам, дорогі 

колеги!
З ювілеєм!

Українська гастроентерологічна асоціація

Редакція журналу «Сучасна гастроентерологія»
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