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ДО ЮВІЛЕЮ
ПРОФЕСОРА 

ЄВГЕНІЇ МИХАЙЛІВНИ ДИТЯТКОВСЬКОЇ 

25 лютого 2019 року виповнилося 65 років від 
дня народження Дитятковської Євгенії Михайлівни, 
доктора медичних наук, професора, Заслуженого 
лікаря України, завідувача алергологічного центру 
Комунального закладу «Дніпровське клінічне об’єд-
нання швидкої медичної допомоги» Дніпровської 
міської ради.

Дитятковська Євгенія Михайлівна після закін-
чення з відзнакою Дніпропетровського медичного 
інституту з 1977 року по 1978 рік проходила інтерна-
туру за спеціальністю “терапія”. З 1978 року по 
січень 1983 року працювала на посаді лікаря-алерго-
лога міської клінічної лікарні № 1 м. Дніпропетровська. 
З 1983 року працювала в міській клінічній лікарні № 
7 спочатку на посаді лікаря-алерголога, а з 1991 року 
по 2012 р. на посаді завідувача алергологічним відді-
ленням. 

З січня 2013 року по теперішній час працює в 
комунальному закладі «Дніпровське клінічне об’єд-
нання швидкої медичної допомоги» Дніпровської 
міської ради на посаді завідувача алергологічного 
центру і одночасно є головним експертом з питань 

алергології Департаменту охорони здоров’я 
Дніпропетровської обласної ради та Департаменту 
охорони здоров’я населення міської ради. 

За період її керівництва алергологічною служ-
бою міста та області за рахунок впровадження пере-
дових діагностичних та лікувальних технологій 
значно поліпшились показники роботи як служби 
взагалі, так і очолюваного нею відділення. У своїй 
роботі ювілярка ефективно використовує сучасні 
методи діагностики та лікування хворих на алергію, 
нею впроваджена алергокомпонентна діагностика 
алергічних захворювань, що достовірно дозволяє 
визначити причинно-значимі алергени і призначи-
ти більш ефективну терапію. Є. М. Дитятковська 
навчає всьому новому молодих фахівців, які сьогод-
ні працюють у багатьох районах області. 

Дитятковська Є. М. — висококваліфікований 
фахівець, здібний організатор медичної справи, 
уміло поєднує роботу практичного лікаря з науко-
вою. Має 98 наукових робіт, які опубліковані в мате-
ріалах Європейської академії алергології та клініч-
ної імунології, а також у періодичних виданнях 
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України та країн СНД. Вона є автором навчального 
посібника, затвердженого Міністерством охорони 
здоров’я України, монографії «Алергічний риніт», 5 
методичних рекомендацій, багатьох статей, а також 
є розробником Національних протоколів з медика-
ментозної алергії з анафілаксією, специфічної іму-
нотерапії та алергічного риніту.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію, 
а у 2013 році отримала науковий ступінь доктора 
медичних наук зі спеціальності «Клінічна алерголо-
гія». У 2000 році стала дійсним членом Європейської 
академії алергології та клінічної імунології, у 2003 
році прийнята національним членом Європейського 
респіраторного союзу. Щорічно представляє Україну 
на європейських конгресах алергологів, виступаючи 
з доповідями. Одержала 5 срібних грандів. Є 
віце-президентом асоціації алергологів України та 
членом президії Української асоціації алергологів та 
імунологів. З 2017 року за сумісництвом працює на 
посаді професора кафедри професійних хвороб та 
клінічної імунології ДЗ «Діпропетровська медична 
академія MОЗ України».

 Постійно підвищує свою професійну та ділову 
кваліфікацію: має вищу кваліфікаційну категорію з 
алергології.

 Дитятковська Є.М. створила регіональний алер-
гологічний центр, де поєднано всі види алергологіч-
ної допомоги: амбулаторна (доросла та дитяча), 
стаціонарна (доросла та дитяча), ургентна цілодобо-
ва (доросла та дитяча), лабораторія сучасної алерго-
компонентної діагностики та наукове керівництво 
кафедри професійних хвороб та клінічної імуноло-
гії. Також є жіноча консультація, яка розташована 
на території центру, де обслуговуються вагітні жінки 
з алергологічною патологією.

Євгенія Михайлівна успішно поєднує професій-
ну роботу з суспільною — є уповноваженим пред-
ставником Міжнародного комітету по захисту прав 
людини. 

Є членом редакційної колегії науково-практич-
ного журналу «Астма та алергія». Дитятковська Є.М. 
бере активну участь у суспільному житті лікарні, 
міста, області. Має авторитет серед медичної гро-
мадськості міста, співробітників лікарні. 

Євгенія Михайлівна Дитятковська — творча 
людина, пише вірші, є автором багатьох заходів, які 
проводяться в лікарні, місті, області. З великим натх-
ненням навчає сучасним методам діагностики і ліку-
вання алергічних захворювань своїх учнів, які гідно 
представляють свої дослідження на міжнародних 
з’їздах, конференціях, а також в нашій країні. Учні 
Євгенії Михайлівни отримали високу оцінку на честь 
50-річчя алергологічної служби області: 2 лікаря 
отримали подяку Прем’єр-Міністра України, 4 — 
грамоту Верховної Ради України, 6 — грамоту депар-
таменту охорони здоров’я.

Євгенія Михайлівна має дружню сім’ю. 
Підтримкою завжди була її мама, високоосвічена і 
цікава людина. Чоловік, Олександр Михайлович — 
творча, креативна людина, яка завжди допоможе у 
всіх її починаннях. Гордістю є син Дитятковський 
Володимир, доцент кафедри педіатрії 1 та медичної 
генетики, який творчо підходить до вирішення педі-
атричних проблем в алергології. Ілона Дитятковська 
(дружина сина) — грамотний адвокат, який безко-
рисливо допомагає бійцям АТО. І великою радістю 
є онука Розочка, яка кожний раз, як пелюстки цієї 
гарної квітки, радує своїми новими досягненнями і 
талантами.

В 2015 році Дитятковська Є. М. обрана депутатом 
міської ради, є головою постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
міжнародних зв’язків. За високі показники в роботі у 
1994 році їй присвоєно Почесне звання “Заслужений 
лікар України”, вона нагороджена орденом “За заслу-
ги” III ступеня, медаллю “За вірну службу рідному 
місту”, «За розвиток регіону», Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою 
МОЗ України, Грамотою Департаменту охорони здо-
ров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, 
Золотим Знаком ООН «За честь та гідність».

Професор Є. М. Дитятковська відзначає свій 
славний ювілей у розквіті сил. Вона чарівна, енергій-
на, завжди йде попереду та веде за собою своїх колег 
та учнів. Вітаємо дорогу Євгенію Михайлівну з цим 
знаменитим ювілеєм. Зичимо їй щастя, здоров’я, 
сімейного благополуччя і успіхів в її великій і благо-
родній справі!

Правління Асоціації спеціалістів з проблем 
бронхіальної астми й алергії України
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