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Вітаємо
Перцеву
Тетяну Олексіївну
з обранням її
академіком НАМН
України!

Перцева Тетяна Олексіївна, доктор медичних
наук, професор, чл.-кор. НАМН України (2003 р.),
заслужений працівник народної освіти України
(1992 р.), відмінник охорони здоров’я України
(1986 р.).
1984 року Т. О.Перцева захистила кандидатську,
1992 року — докторську дисертації.
1990 року їй було присвоєно вчене звання доцента,1992 року — вчене звання професора.
Професор Т. О.Перцева — відомий в Україні і
далеко за її межами фахівець у галузі терапії. Коло її
інтересів надзвичайно широке: пульмонологія, кардіологія, ендокринологія, гастроентерологія, організація охорони здоров’я, медична освіта.
Ще навчаючись у клінічній ординатурі,
Т. О. Перцева захопилась новими на той час методиками застосування різних сорбентів, у тому числі й
при захворюваннях органів дихання. Поступово коло
наукових інтересів Т.О. Перцевої розширювалось. Їй
належать пріоритетні розробки сучасних методів діагностики, лікування, профілактики й реабілітації
дорослих хворих з патологією органів дихання, серцево-судинної та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту, а протягом останніх двох років — ще й коронавірусної хвороби (COVID-19).
За ініціативи професора Т.О. Перцевої та під її
безпосереднім керівництвом були створені регіональні «Астма-школа» та «Школа для хворих на
хронічне обструктивне захворювання легень». У
1997 році в рамках Всеукраїнської програми «Здорові
легені України», запроваджену під керівництвом
академіка НАМН України Ю.І. Фещенка, було відкрито регіональні консультативно-діагностичні
кабінети «Пульміс» та «Спіро», де і сьогодні надається науково-консультативна допомога лікарям міста
й області, а також діагностично-лікувальна допомога хворим на бронхообструктивні захворювання.
Також під керівництвом Т.О. Перцевої на клінічних

базах міста Дніпропетровська були створені «Школа
для пацієнтів високого серцево-судинного ризику»
та «Школа для хворих на цукровий діабет». Для лікарів міста регулярно проводяться науково-практичні
семінари, майстер-класи, «круглі столи» й тренінги з
актуальних проблем внутрішньої медицини.
Сьогодні Т.О. Перцева — відомий вчений-клініцист та один з провідних фахівців України з питань
пульмонології. Проблеми ж всесвітнього масштабу
поклали початок розробки нового наукового напряму з діагностики та лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19). У рамках цієї роботи вже
сьогодні проводяться інноваційні наукові дослідження з особливостей перебігу коронавірусної хвороби (COVID-19); визначення клінічних, імунологічних, біохімічних, візуалізаційних, патоморфологічних та імуногістохімічних маркерів прогресування хвороби; ефективності й безпечності застосування лікарських препаратів з різних фармакологічних
груп. Протягом останніх 25 років Т.О. Перцева та її
учні неодноразово отримували наукові гранти.
Досягнення у науковій роботі стали підґрунтям до
співавторства Т.О. Перцевої при розробці багатьох
національних документів (методичних рекомендацій, адаптованих клінічних настанов) з діагностики
та лікування хворих при різних захворюваннях.
Професор Т.О. Перцева створила наукову школу
своїх послідовників. Під її керівництвом виконано й
захищено 3 докторські дисертації, 37 кандидатських
дисертацій та 1 кваліфікаційна робота на присудження наукового ступеня доктора філософії; нині
виконується 5 кваліфікаційних робіт на присудження наукового ступеня доктора медицини та 2 — доктора філософії.
Кафедра, яку понад 25 років очолювала професор Т. О. Перцева, була й залишається базою Державного експертного центру МОЗ України (ДЕЦ), де
виконується робота з розробки основних принципів
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фундаментальної медичної науки.
Вона є автором 739 наукових публікацій; 7 з яких
цитується у виданнях, що входять до бази даних
«Scopus», 98 — «Web of Science». Міжнародні видання, у яких неодноразово публікувались результати
наукових досліджень Т.О.Перцевої, — це «European
Respiratory Journal», «Journal of Antimicrobial Chemotherapy», «Allеrgу», «International Review of Allergology
and Clinical Immunology», «Pharma Innovation
Journal», «Wiadomosci Lekarskie». Т. О. Перцева має
високі індекси цитування: h-індекс за «Google
Scholar» — 17, i10-індекс — 47, індекс за «Scopus» —
12. Крім того, вона є автором 3 монографій.
Протягом багатьох років професор Т.О.Перцева
була членом експертної ради з медицини та фармації при ДАК України, нині — голова експертної ради
з внутрішньої медицини ДАК України. Є головою
Громадської організації «Придніпровська асоціація
лікарів-інтерністів». Активний член Українського
товариства фтизіатрів і пульмонологів, Українського
товариства алергологів, Українського товариства
хіміотерапевтів, Європейського товариства з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб,
Європейського респіраторного товариства (ЄРТ).
Була секретарем клінічної групи ЄРТ та національним делегатом ЄРТ від України.
Т.О. Перцева — головний редактор журналу
«Медичні перспективи», що входить до міжнародних баз даних «Web of cience» і «Scopus», а також
членом редакційних колегій і рад фахових журналів
«Астма та алергія», «Український пульмонологічний
журнал», «Український терапевтичний журнал».
Тетяна Олексіївна є активним учасником та
доповідачем на міжнародних і національних з’їздах,
конференціях, симпозіумах, семінарах. За її ініціативи щорічно організовуються і проводяться наукові й
науково-практичні заходи регіонального та всеукраїнського рівнів, У зв’язку з пандемією COVID-19 ще
навесні 2020 року вона стала ініціатором і безпосе-

реднім організатором міжнародних телемостів між
українськими науковцями та провідними фахівцями Італії й Китаю.
Т.О. Перцева — висококваліфікований лікар.
Терапевт і пульмонолог вищих фахових кваліфікацій, вона постійно проводить лікувально-консультативну роботу у лікувально-профілактичних закладах
м. Дніпра й Дніпропетровської області. В центрі її
уваги — найтяжчі клінічні випадки як у діагностичному, так і у лікувальному плані.
Вона є автором 4 національних підручників, науковим редактором і редактором перекладу (з англійської мови на українську) підручника «Медицина за
Девідсоном», співавтором великої кількості навчальних та навчально-методичних посібників для студентів, лікарів-інтернів, лікарів-слухачів.
Як організатор вищої медичної школи Т. О. Перцева у різні роки обіймала посади декана медичного
факультету Дніпропетровської медичної академії
(ДМА), другого проректора з навчальної роботи
ДМА, проректора з навчально-виховної роботи
ДМА, першого проректора ДМА, з 2017 року — ректор Дніпровського державного медичного університету.
За розмаїту і плідну працю професор Т. О.Перцева отримала різні державні нагороди та відзнаки:
вона є заслуженим працівником народної освіти
України (1992 р.), нагороджена медаллю Рівноапостольного Князя Володимира І ступеня (2011 р.)
та орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2017 р.) та ін.
2003 року Т.О. Перцева була обрана членом-кореспондентом НАМН України за спеціальністю
«терапія».
Ми щиро вітаємо Тетяну Олексіївну з обранням
її академіком НАМН України за спеціальністю
«терапія» 16 вересня 2021 року!
Зичимо їй міцного здоров’я, щастя й добробуту,
нових досягнень і творчих злетів, успіхів у роботі й
натхнення щодня!
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