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100 години
от рождението
на акад. Ташо Ташев

Академик Ташо Ташев,
основател на българската
нутриционистична школа
Проф. Лукан Балабански

През тази година се навършват 100
години от рождението на акад. Ташо
Ташев – забележителен български учен,
лекар и нутриционист. Той е роден през
1909 г. в с. Дълбок извор, Първомайско,
завършил е френската гимназия в Пловдив, а медицина – в София.
Като ученик се е отличавал с остър
ум и широки културни интереси, а още
като студент е проявил склонност към
научното търсене. Като млад лекар в
с. Скобелево, Първомайско, той прави
първи публикации върху медицински
проблеми. След това е доброволен асистент в Медицинския факултет, София,
а по-късно – редовен и главен асистент.
През 1946 г. е избран за редовен доцент,
а през 1949 г. – за професор към Катедрата по вътрешни болести. Проф.
Ташев е един от основателите на Института за специализация на лекарите
и ректор на този институт в периода
1952–1956 г.
В състава на ИСУЛ той създаде
Катедра по гастроентерология и диететика, която беше една от първите
в света. През 1954 г. основава Научното дружество по гастроентерология, а
през 1959 г. основа и изгради Институт
по хранене към Българската академия на
науките. През 1960 г. проф. Ташев е избран за член-кореспондент на БАН, а от
1974 г. е редовен член на академията.
През 1964 г. проф. Ташев основа
секция „Хранене“ в Съюза на учените в
България. Дълго време (1967–1974 г.)
той беше секретар на Отделението за
медицински науки и член на президиума
на БАН, а едновременно и председател
на Научния медицински съвет при Министерството на здравеопазването. С
основание той е признат като създател
на българските гастроентерологична и
нутриционистична школа. Акад. Ташев бе
майстор на словото, творец на интересната лекция. Под неговото ръководство
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лизация и усъвършенстване по вътрешни
болести и по гастроентерология и диететика. За около 20 години в неговата
катедра са специализирали повече от
1000 лекари. При него, с негова помощ и
непосредствено ръководство, се хабилитираха 8 професори и старши научни
сътрудници I ст. и 15 доценти и старши
научни сътрудници II ст. Около 30 души,
ръководени от акад. Ташев, защитиха
кандидатски и докторски дисертации.
Този огромен труд на научен ръководител покойният академик полагаше
със сърце и любов към своите ученици,
на които се стремеше да внуши неудовлетвореност от постигнатото, да разпалва въглена на любознателността и
неспокойното търсене на нови факти
и закономерности. Нерядко акад. Ташев
подтикваше към овладяване на нови научни методи като казваше, че методиките са мостовете, по които науката се
движи напред.

Научното творчество на акад. Ташев
е огромно. Повече от 300 са оригиналните му трудове и повече от 20 – неговито учебници и монографии. Научните му
приноси са еднакво значими както за гастроентерологията, така и за науката
за хранене. Обстоятелството, че един
вещ учен-медик и рутиниран лекар-клиницист създаде Институт по хранене,
беше един голям плюс за нутрициологията, тъй като сьс своята ерудиция
и компетентност на медик той успя да
създаде един комплексен научен институт, както е комплексна самата наука
за хранене, да очертае проблемите и
верните направления на тази наука.
Академик Ташo Ташев бе известен
сред международната научна общност.
Още през 1947 г. той е участвал в създаването на Международната асоциация на
европейските гастроентеролози. През
1951 г. той е член-учредител на Групата на европейските нутриционисти
(сега Европейска академия на науките по
хранене). Редица чуждестранни научни
дружества по хранене и по гастроентерология го обявиха за свой почетен член.
През 1973 г. той бе избран за президент
на Международната асоциация за изучаване на условията на живот и здраве, а
през 1977 г. бе избран за член на Съвета на Международния съюз на науките
по хранене. Акад. Ташев бе дълго време
член на Съвета по програмата за глада
към Университета на ООН в Токио.
На 20 август 1997 г. медицинската
и научната общественост у нас се прости с акад. Ташо Ангелов Ташев, който
остави трайна следа в науката и здравеопазването. Днес всички скланяме глава
за поклон пред неговата памет.

