75 років з дня народження професора
Ігоря Івановича Горпинченка

Горпинченко Ігор Іванович – український сексопатолог, андролог, один із
засновників вітчизняної сексології та сексопатології, професор, доктор медичних
наук, керівник відділу сексопатології і андрології ДУ «Інститут урології
НАМН України», Президент Асоціації сексологів та андрологів України,
Генеральний директор Українського інституту сексології та андрології
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рофесор І.І. Горпинченко народився 08 лютого
1946 у м. Новосибірськ (Російська Федерація). Закінчив Київський медичний інститут (нині – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) у 1969 році. Учень фундатора вітчизняної сексопатології І.Ф. Юнди.
І.І. Горпинченко почав свою трудову діяльність у 1971
році клінічним ординатором у Київському науково-дослід-
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ному інституті захворювань нирок та сечовивідних шляхів
(нині – ДУ «Інститут урології НАМН України») у створеній
спеціалізованій клініці сексопатології, першій на теренах Радянського Союзу. У 1991 році Вченою Радою ДУ «Інститут
урології НАМН України» був обраний керівником відділу
сексопатології та андрології.
За період роботи в Інституті проявив себе висококваліфікованим науковцем, дисциплінованим та сумлінним
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лікарем. У повному обсязі засвоїв та володіє специфічними
методиками обстежень і технікою оперативних втручань за
фахом «Сексологія і андрологія», які використовуються у
клініці.
Як провідний науковий співробітник він активно займається розробленням нових та вдосконаленням вже існуючих
методів діагностики і раціонального лікування пацієнтів з андрологічною та сексологічною патологією.
У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему
«Характеристика сексуальних розладів у хворих на хронічний простатит», а в 1986 році – докторську дисертацію
«Особенности половых функций и сексуальных расстройств
у мужчин среднего и пожилого возраста», у 1992 році отримав наукове звання професора.
Професор І.І. Горпинченко протягом трудової діяльності
бере активну участь у роботі Інституту, очолює виконання
планових наукових тем відділу, наукових робіт, практичних
посібників та монографій за фахом.
Ігор Іванович став фундатором і головним редактором
першого на теренах України друкованого фахового журналу
«Здоровье мужчины», створеного у 2003 році. І.І. Горпинченко є членом редакційних колегій низки провідних медичних
видань України.
З початку роботи та до сьогодні професор І.І. Горпинченко – активний учасник, а також організатор 35 науково-практичних конференцій, з них 15 з міжнародною участю, трьох
з’їздів в Україні. Як член Європейської асоціації сексуальної
медицини бере участь у закордонних наукових симпозіумах.
Конференції з питань сексології та андрології протягом багатьох років проводяться з особливим акцентом на проблемах
етіології, патогенезу, клініки, діагностики та реабілітаційних
заходів у чоловіків.
І.І. Горпинченко – ініціатор та засновник ВГО «Асоціація
сексологів та андрологів України» (2005), яка стала першим
професійним співтовариством вітчизняних лікарів та надала
можливість підвищувати професіональні знання та практичні навички за фахом завдяки участі у науково-практичних
конференціях та з’їздах з міжнародною участю. Робота відділу та Асоціації користується повагою як вітчизняних, так
і закордонних колег.
Протягом десятиріч наполегливої наукової роботи
І.І. Горпинченком було підготовлено та опубліковано понад
900 наукових робіт; у співавторстві видано 3 підручника для
студентів ВНЗ та посібник для практичних лікарів; 11 монографій, 15 винаходів, 15 раціоналізаторських пропозицій, які
було впроваджено у вітчизняну медичну практику.
Під редакцією професора І.І. Горпинченка була видана
перша у післярадянській Україні монографія «Сексологія та
андрологія», підготовлена колективом вчених відділу.
Очолюваний ним відділ протягом десятиріч проводить
велику наукову та практичну роботу. У 1996 році йому було
присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Багаторічну й сумлінну працю в установі Національної академії
медичних наук України було відзначено Почесними грамотами НАМН України. За вагомий внесок у системі медицини, організації охорони здоров’я та медичної науки, високий
професіоналізм І.І. Горпинченка було нагороджено Указом
Президента України орденом «За заслуги» III (1998) та II
ступеня (2002).
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Протягом усієї своєї практичної діяльності Ігор Іванович
виконує консультативну роботу в різних закладах Національної академії медичних наук України та управління охорони
здоров’я м. Києва, понад 20 років був Головним позаштатним
спеціалістом МОЗ України за фахом «Сексопатологія». На
даній посаді протягом усього часу вміло координував роботу
головних спеціалістів усіх регіонів України, впроваджував
та оновлював згідно з сучасними настановами алгоритми
діагностики та лікування нозологій за фахом, що на сьогодні
відповідають сучасним світовим потребам.
Одним із важливих аспектів науково-практичної роботи
І.І. Горпинченка стала проблема реабілітації чоловіків, які
постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, чому було
присвячено низку наукових праць та практичних рекомендацій для лікарів. Були запропоновані та впроваджені оптимальні схеми комплексного лікування статевих розладів у
опроміненого контингенту чоловіків. Багаторічні сексологічні дослідження дозволили вперше сформулювати теоретичні
уявлення про вплив високих доз радіоактивного опромінення на організм чоловіка.
Багато часу, сил та енергії було віддано професором
І.І. Горпинченком своїм учням. Це і лікарі-курсанти з тематичних циклів удосконалення з сексології і андрології, що
багато років проводяться на базі відділу, і лікарі-стажувальники, а також лікарі загальної практики, які є слухачами
лекцій. Окрема когорта науковців – це учні Ігоря Івановича,
що сформували основу відділу та складають потужну наукову школу на теренах України і працюють у різних куточках
світу. За роки праці під його керівництвом підготовлено і захищено понад 30 кандидатських і докторських дисертацій,
що є також і результатом активної роботи в якості члена спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Урологія» по захисту докторських дисертацій ДУ «Інститут урології НАМН
України». Більшість з понад 200 сексологів України, з яких
близько 40 є кандидатами та докторами медичних наук, є тою
чи іншою мірі причетними до відділу сексопатології та андрології та особисто до І.І. Горпинченка, формуючи наукове коло
фахівців нашої країни.
Швидко спливає час, але робота науковця і практичного лікаря приносить свої плоди у вигляді широкого визнання І.І. Горпинченка і як практикуючого фахівця з великої
літери, і як науковця, що створив наукову школу сучасної
сексології в Україні. Ваша лікарська честь і громадська відповідальність, висока моральність і інтелігентність, працьовитість і професійність є тим вогнетривким капіталом, який
Ви достойно несете крізь роки.
Складно було б «звернути гори» без підтримки дружини – Галини Йосипівни та двох доньок, що підтримують
батька протягом усього його життя.
Співробітники Інституту урології, великий колектив
відділу сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології
НАМН України», співробітники Українського інституту
сексології та андрології щиро бажають Вам, Ігорю Івановичу,
невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та
задумів. Нехай на Вашому життєвому полі завжди віють попутні вітри, обрану дорогу освітлює зірка людського щастя, а
щоденні будні окриляють натхнення і творчість.
До щирих побажань приєднуються співробітники редакції журналу «Здоровье мужчины».
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