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Фтизіопульмонологічна служба України зазнала тяж-
кої втрати — 7 липня 2017 року після тяжкої хвороби 
пішла з життя Кучер Таїсія Стефанівна, завідуюча органі-
заційно-методичним відділом (1992–2003 рр.) ДУ 
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф. Г. Яновського НАМН України”.

Народилася Таїсія Стефанівна Кучер 1 червня 1939 
року в м. Києві у сім’ї службовця. У 1957 р. після закінчен-
ня десятирічки, працювала лаборантом-гістологом у 
патологоанатомічному відділенні міської клінічної лікар-
ні Шевченківського району м. Києва.

Протягом 1958–1959 рр. закінчила 8-місячні курси 
медичних сестер Товариства Червоного Хреста, а в 1959 
році вступила до Вінницького медичного інституту ім.
М. І. Пирогова на факультет лікарської справи. Після його 
закінчення з 1965 року працювала лікарем-методистом у 
Київському обласному протитуберкульозному диспансе-
рі. А з лютого 1972 року була переведена до Українського 
НДІ туберкульозу і грудної хірургії ім. акад. Ф. Г. Яновського 
на посаду лаборанта відділення епідеміології і боротьби з 
туберкульозом, з 1976 р. займає посаду лікаря-статистика 

цього ж відділу, з січня 1992 р. до 2003 р. — завідуюча 
організаційно-методичним відділом. 

Кучер Т. С. була висококваліфікованим фахівцем і 
організатором протитуберкульозної служби в Україні, 
проводила велику роботу, надаючи консультативну і 
методичну допомогу протитуберкульозним закладам 
країни. Так, вона систематично займалася збором та ана-
лізом (щоквартально та за рік) інформації про стан про-
титуберкульозної та пульмонологічної служб, результа-
ти їх діяльності щодо розповсюдження туберкульозу та 
НЗЛ в Україні, здійснювала курацію виконання наказів і 
рішень Колегії МОЗ України. Брала активну участь в 
організації і проведенні конференцій, нарад та з’їздів 
республіканського та державного рівнів фтизіопульмо-
нологічного напрямку. 

Колектив інституту сумує з приводу смерті таланови-
того керівника, чуйної людини, яка користувалась заслу-
женим авторитетом серед науковців і лікарів протиту-
беркульозної та пульмонологічної служб України. 
Пам’ять про Таїсію Стефанівну Кучер назавжди зали-
шиться в наших серцях.
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