ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА ПОПОВСЬКА

У червні відзначила свій ювілей Тетяна Миколаївна Поповська, доктор медичних наук, головний
науковий співробітник відділення клінічної онкології та гематології ДУ «Інститут медичної радіології
ім. С. П. Григор’єва НАМН України».
У 1975 р. Т. М. Поповська закінчила Харківський
медичний інститут, працювала лікарем-ординатором, провідним науковим співробітником лабораторії
радіаційної імунології, професором кафедри онкологічної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти. Загальний лікарський стаж Тетяни
Миколаївни — 43 роки.
У 1983 році Т.М. Поповська захистила кандидатську дисертацію, а у 2003 р. — докторську за спеціальністю онкологія. У 2005 р. їй присвоєно вчене звання професора.
Основний напрямок наукових досліджень — розробка методів та засобів підвищення ефективності
комбінованого лікування онкологічних хворих та хворих на лімфопроліферативні захворювання з урахуванням стану імунної системи.
Під її керівництвом захищено три дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
Всього опубліковано понад 120 наукових праць
і отримано 8 деклараційних патентів України на корисну модель.
Досвідчений організатор, відповідальний фахівець, вдумливий лікар, вона турботливо ставиться до
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хворих та має високорозвинене почуття клінічного
мислення.
Дивовижні якості Тетяни Миколаївни — проникливість, мудрість, науковий авторитет і дипломатичність — допомагають їй попереджати складні ситуації
в житті колективу.
Тетяна Миколаївна поєднує в собі любов і співпереживання до людей, високий професіоналізм та
людяність, вона щиро віддана улюбленій справі і кожному пацієнтові дарує частинку своєї енергії, докладаючи всіх зусиль для його лікування. Боротьба з онкологічними хворобами ведеться впродовж багатьох років, і завжди були, є і будуть лікарі, що йдуть на крок
попереду, які прагнуть досягти більшого в медицині.
Відданість професії дозволяє Тетяні Миколаївні досягти нових висот, і в сьогоднішніх непростих реаліях
їй вдається підвищувати рівень надання медичної допомоги.
Тетяна Миколаївна — незамінний діагност —
двері її кабінету завжди широко відкриті для консультацій. Педагогічну і наукову роботу вона успішно
поєднує з громадською та науково-організаційною
діяльністю, бере участь у роботі з’їздів онкологів та
гематологів, а також у виконанні низки науково-дослідних робіт. Неодноразово виступала з доповідями
на міжнародних конгресах і з’їздах, на наукових конференціях в Україні та країнах СНД.
У 2010 році Т. М. Поповська нагороджена дипломом регіонального рейтингу «Харків’янин року-2010»,
у номінаціях якого беруть участь видатні вчені, педагоги, медики.
Вона входила до складу спеціалізованої Вченої
ради (онкологія, променева терапія, хірургія) у 2007–
2018 рр., а нині входить до складу Вченої ради Науково-виробничого онкологічного та кардіологічного
центру «Макс-Велл» (з 2007 року), Міжнародного незалежного комітету з моніторингу даних біосимілярів
трастузумабу, а також до складу редакційної колегії
«Міжнародного медичного журналу».
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