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Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій
родині добро, мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичимо Вам
міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і
благополуччя! Бажаємо гарного настрою і любові,
нехай у Вашому житті панують гармонія та вдача !
Віримо, що у новому році Ви відчуєте турботу з
боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам,
міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших
бажань. З Новим Роком !
Дирекція, адміністрація, ректорат ЛМІ
Сучасні навчальні заклади освіти – 2012

На фото: Генеральний директор Львівського медичного інституту,
к.мед.н., доцент, Заслужений працівник освіти України, Кавалер ордена
«За розбудову освіти», лауреат премії ім. Ф.Яновського НАН України Ігор
Григорович Гайдучок приймає нагороду за активну роботу з модернізації
освіти.

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту
України, Національна академія педагогічних наук України і
компанія «Виставковий світ» 1-3 березня проводили Третю
Міжнародну виставку «Сучасні навчальні заклади освіти –
2012». Розпорядженням Кабінету міністрів України
виставці «Сучасні навчальні заклади освіти» з 2010 року
офіційно надано статус Міжнародної та включено до
переліку Міжнародних виставок, що проводяться в Україні.
Оргкомітет форуму у рамках виставки провів конкурс за
тематичними номінаціями. Львівський медичний інститут
був нагороджений в номінації «Лідер наукової діяльності»,
а також дипломом за активну роботу з модернізації системи
освіти.
Помічник ректора з виховної роботи Гороховська О.

На фото: Генеральний директор Львівського медичного інституту,
к.мед.н., доцент, Заслужений працівник освіти України, Кавалер ордена
«За розбудову освіти», лауреат премії ім. Ф.Яновського НАН України Ігор
Григорович Гайдучок та студентки на виставці „Інноватика в сучасній
освіті”

IV Національна виставка-презентація
« Інноватика в сучасній освіті»
15-18 жовтня 2012 р. в Києві відбулась IV Національна
виставка-презентація « Інноватика в сучасній освіті». Освіта
і наука – одні із головних чинників соціально-економічного
розвитку нашої держави. Вже стало доброю традицією
щорічно на такому важливому форумі представити на огляд
широкої громадськості найкращі досягнення освітян
України. Варто зазначити, що у проведенні виставкипрезентації беруть участь навчальні заклади різних форм
власності, наукові установи, органи управління освітою, а
також видавництва і міжнародні представництва. ЛМІ був
нагороджений дипломом за активне впровадження
інноваційних освітніх технологій і золотою медалю ( в
номінації – „Інноватика в сучасній освіті”). Нагороду
вручав І.Г. Гайдучку віце-президент Педагогічних наук
України Гуршій А.М.
Редколегія газети «Ескулап»
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Роль сімейного лікаря при урологічний патології
Становлення сімейної медицини не дань моді, а веління часу. Адже не секрет, що хворі з урологічною
патологією нерідко звертаються до районних урологів, госпіталізуються в урологічні стаціонари в запущеному
стані. Це негативно впливає на перебіг захворювання, тривалість лікування, прогноз тощо. Диспансеризація
урологічних хворих, особливо чоловіків старших 45 років, з метою своєчасного виявлення та лікування таких
найбільш розповсюджених захворювань як аденома та рак передміхурової залози часто носять формальний
характер. Це в однаковій мірі відноситься і до профілактичних оглядів дітей, з метою виявлення у них таких
захворювань як крипторхізм, водянка оболонок яєчка, варикоцелє і інше та своєчасного оздоровлення дітей.
Формування сімейних лікарів більш доцільніше проводити з числа підготовлених, з достатнім практичним
досвідом спеціалістів. Це реформування повинно відбуватись виключно на добровільних засадах, з відповідною
матеріальною компенсацією. Інакше це може призвести до дискредитації доброї ідеї. Принагідно нагадати, що
сімейний лікар на Заході - це престижно. Професія ця дуже популярна серед населення. Сімейний лікар, на думку
В.Г. М»ясникова «це медик, фахівець з вищою освітою, котрий має спеціальну теоретичну та практичну
підготовку з питань збереження здоров»я конкретної людини та її сім»ї – від народження аж до старості.
Діагностика, профілактика й надання кваліфікованої лікарської допомоги хворим різного віку - в амбулаторних
умовах або на дому, при невідкладних станах та найбільш поширених хворобах різних органів та систем».
Сімейний лікар, відповідно підготовлений з урології, тісно контактуючи зі сім’єю, повинен своєчасно виявляти
урологічну патологію у дітей, дорослий, людей похилого віку та скерувати їх на лікування в урологічний
стаціонар, з подальшим спостереженням та відповідним лікуванням в домашніх умовах. Він (сімейний лікар) в
стані надати кваліфіковану медичну допомогу при таких розповсюджених невідкладних урологічних станах як
ниркова колька, гостра затримка сечовипускання, гострі запальні процеси сечостатевої системи, терміново (в
ургентному порядку) скерувати пацієнта з макрогематурією до уролога. Отож, постійне вдосконалення системи
сімейної медицини сприятиме: якіснішому обслуговуванню населення, в тому числі на урологічну патологію;
підвищенню кваліфікації сімейних лікарів; скороченню кількості вузьких спеціалістів; економії державних
коштів на перспективу.
К. мед. н., доц. Галун М.М.

Творимо добро
День Святого Миколая є найочікуванішим святом для
усіх дітей, кожен малюк з нетерпінням чекає ранку 19
грудня, щоб зазирнути під свою подушку і знайти там
подарунок від Миколая. І не має значення, який подарунок
приніс добрий Святий, важливо те, що Миколай не забув
про малечу. Допомагають Святому вершити добро його
помічники.
Місію помічників Святого Миколая виконують
адміністрація, викладачі, студенти Львівського медичного
інституту. В цей день вони завітали з подарунками в школуінтернат для дітей з особливими потребами.
Майбутні медики зробили дітям справді незабутнє
свято з чудовими враженнями, гарним настроєм та
душевним теплом.
Помічник ректора з виховної роботи Гороховська О.М.
Нобелівські лауреати в галузі медицини та фізіології 2012 року.
10 грудня 2012 року у Стокгольмі відбулося вручення Нобелівських премій з медицини. У галузі
фізіології та медицини премії отримали японець Сінья Яманака і британець Джон Гьордон. Вони дослідили
те, як "дорослі клітини можуть перепрограмуватися у стовбурові".
К. мед. н, доц. Циснецька А.В.
Навчальні посібники викладачів ЛМІ з грифом МОН, молодь, спорту України,
які вийшли в світ в 2011, 2012 р.р.
Основи латинської медичної термінології: навч. посібник / Ольга Пилипів, Леся Мисловська; наук. Ред.
Пилипів.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.-252 с.
Фізіотерапія: Навч. посібник. / За ред. Я.-Р.М. Федоріва. // Федорів Я.-Р.М., Регеда М.С., Гайдучок І.Г.,
Філіпюк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 542 с.
Хвороби органів дихання: Навчальний посібник. ./ За редакцією Я.-Р.М. Федоріва. // Федорів Я.-Р.М., Регеда
М.С., Гайдучок І.Г., Філіпюк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. - Львів: «Магнолія»2006», 2011. – 542 с.
Профілактика стоматологічних захворювань. Навч. посібник / Смоляр Н.І., Гуменюк О.М., Кравець Т.П.
Безвушко Е.В., Гуменюк В.В., Єфремова О.В. - Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 368 с.
К. мед .н, доц. Циснецька А.В.
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ !!!
“Tempus fugit” (Час біжить), - писав римський поет Вергілій. І справді, час невпинно гортає сторінки у книзі життя. Позаду
– роки наполегливої праці, недоспані ночі та насичені творчі будні. Попереду – нові плани. Цього року шановані нами
колеги відзначили свої ювілеї. Ми щиро вітаємо ювілярів і бажаємо їм міцного здоров’я, творчої наснаги, оптимізму,
сімейного благополуччя, нових ідей та подальших здобутків на ниві медичної науки.
ФРАЙТ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук, професор Фрайт Володимир
Михайлович народився 7 березня 1932 року у с. Лішня, Дрогобицького району Львівської області, у
селянській родині. З 1943 року Володимир Михайлович навчався в Дрогобицькій гімназії. В 1950 р.,
закінчивши зі срібною медаллю школу, вступив на лікувальний факультет ЛДМІ, після закінчення
якого працював лікарем-терапевтом, завідувачем терапевтичного відділення Самбірської ЦРЛ, а
згодом вступив до аспірантури при кафедрі факультетської терапії. В 1966 році успішно захистив
кандидатську дисертацію «Головний біль і безсоння у хворих на гіпертонічну хворобу та їх лікування
кофеїном та ефедрином». Після захисту працював терапевтом санаторію «Каштан» у Трускавці та в
Трускавецькій клініці Одеського НДІ курортології, де вивчав вплив мінеральної води «Нафтуся» на
функції печінки та залежність тривалості сну в дітей від астрономічної тривалості для і ночі. Восени
1968 року зачислений асистентом кафедри факультетської терапії і пройшов шлях від асистента до професора кафедри
фтизіатрії і пульмонології. Докторську дисертацію на тему «Стан та система корекції реґіонарних функцій легень при
лікуванні туберкульозу органів дихання» успішно захистив. Він розробив та обґрунтував способи корекції розладів основних
реґіонарних функцій кардіореспіраторної системи у хворих з уперше виявленим та рецидивним туберкульозом легень,
розкрив патогенетичні механізми формування легеневого серця у хворих на туберкульоз органів дихання і запропонував нові
підходи до лікування і профілактики даної патології. Від 2007 року Володимир Михайлович обіймає посаду завідувача
кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського медичного інституту. Він є автором понад 300 наукових праць, одноосібним
автором та співавтором 25 книг з різних проблем медицини. Виступав з науковими доповідями на міжнародних з’їздах,
конференціях та конгресах. Природа щедро обдарувала ювіляра і іншими талантами. Він - чуйна людина, романтик та естет,
автор численних ліричних поетичних рядків, а також Гімну Львівського медичного інституту. Свій ювілей Володимир
Михайлович зустрів в розквіті творчих сил. Багаторічна сумлінна праця та наукові досягнення відзначені грамотами і
подяками керівництва вузу і міністерства.
БУНЬ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
Зав. кафедри гігієни та соціальної медицини, економіки та ОЗД з курсом охорони праці та БЖД, кандидат
медичних наук, доцент Бунь Микола Андрійович народився 30 травня 1932 р. на хуторі Раковець в селі
Снятинка Дрогобицького району Львівської області. У щоденній сільській праці проходило нелегке
дитинство Миколи Андрійовича. Ув’язнення Радянською владою його батька (реабілітований у 1992
році) і матері, загартували характер майбутнього медика та науковця. Микола Андрійович свій трудовий
шлях розпочав станочником, потім був призваний до армії, а після звільнення в запас вступив до
Бориславського медичного училища на фельдшерське відділення. Після закінчення працював
завідувачем здоровпунктом Дрогобицької міської лікарні, фельдшером швидкої допомоги. У 1964 році
вступив до ЛДМІ на лікувальний факультет, одночасно працював фельдшером. Отримавши диплом,
спочатку працював старшим лаборантом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, згодом - асистентом
кафедри. Результатом наукової праці став успішний захист у 1975 році кандидатської дисертації на тему «Захворювання
робітників нафтопереробної промисловості з тимчасовою втратою працездатності у зв’язку з умовами праці та побуту та
шляхи їх подолання». З 1983 року Бунь М.А. переведений на посаду доцента кафедри. Результати наукових пошуків
відображені у близько 170 - ти наукових працях, монографії, довіднику, та - у 6-ти раціоналізаторських пропозиціях. За
зразкове виконання своїх обов’язків нагороджений численними грамотами та подяками Міністерства охорони здорoв’я
України. З 1997 року Микола Андрійович працює викладачем коледжу «Монада». З часу заснування Львівського медичного
інституту (2004) перебував на посаді доцента кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, а нині обіймає
посаду зав. кафедри гігієни та соціальної медицини, економіки та ОЗД з курсом охорони праці та БЖД. За свою трудову
діяльність доц. Бунь М.А. зробив вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для медицини та виховання
молоді. Він користується заслуженою повагою та авторитетом серед колег.
ФЕДОРІВ ЯРЕМА-РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
31 серпня цього року відзначив свій 70-літній ювілей Федорів Ярема - Роман Миколайович академік Української АН, лауреат премії ім.М.Д.Стражеска НАН України, лауреат нагороди ім. Патона
Української АН, кандидат медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького, професор кафедри внутрішньої
медицини №2 Львівського медичного інституту, член редакційних колегій двох науково-практичних
журналів, член НТШ, член науково-практичного товариства терапевтів. Федорів Ярема-Роман
Миколайович народився у 1942 році у Львові. Закінчив медичний факультет ЛДМІ (1965). Після
закінчення інституту працював терапевтом ЦРЛ м. Нестерова Львівської області, 1-ї лікарні м. Львова,
науковим співробітником НДС кафедри факультетської терапії, асистентом кафедри загальної гігієни.
Від 1974 року обіймав посаду асистента на кафедрі факультетської терапії, згодом доцента, а з 2003
року – професора. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію
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«Состояние реактивности организма испытателей электронно-лучевых телевизионных трубок». Федорів Я.-Р. М. – автор
понад 700 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, словники, довідники. За
вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих медичних кадрів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений
грамотами і подяками керівництва вишу і міністерства. Указом Президента України № 500/2012 «Про відзначення
державними нагородами України» за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 21-ї річниці
незалежності України Федорів Ярема-Роман Миколайович нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
ГУМЕНЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
Теплі слова та побажання недавно прозвучали і на адресу проректора з навчальної роботи, кандидата
педагогічних наук, доцента, Відмінника освіти України (1998), Заслуженого лікаря України (2004),
Гуменюк Ольги Михайлівни. О.М. Гуменюк народилася 11 листопада 1957 року в с. Великі Глібовичі
Перемишлянського району Львівської області. Після закінчення школи вступила на стоматологічний
факультет ЛДМІ. Потім працювала лікарем-стоматологом пансіонату «Мінерал» (м.Трускавець). А від
1991 до 2004 рік обіймала посаду заступника директора Львівського державного медичного коледжу ім.
Андрея Крупинського. Пройшла стажування в Канаді, де знайомилася з організацією Вищої медичної
освіти та програмою гігієнічного стоматологічного виховання жителів Канади, вивчала принципи
організації вищої медичної освіти Польщі. О.М.Гуменюк була членом фахової ради з медицини та
фармації ДАК України, та членом комісії експертних висновків при Центральному методичному кабінеті
з вищої медичної освіти та науки МОЗ України. З 2004 року – член експертної ради з медицини та фармації ДАК України.
Кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки молодших спеціалістів
стоматологічного профілю» захистила у 2004 році і отримала диплом кандидата педагогічних наук. Ми знаємо її як фахівця
високого рівня та творчого організатора вишівської науки на посаді проректора з навчальної роботи ЛМІ. У 2004 році
зарахована на посаду асистента кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького, а від 2011 року обіймає
посаду доцента цієї ж кафедри. Свою педагогічну роботу О.М. Гуменюк поєднує з плідною науковою діяльністю. Вона є
автором понад 70 наукових і навчально-методичних праць, книг та патенту на винахід «Спосіб виготовлення пластмасових
зубних протезів». За вагомий внесок у підготовці фахівців медичного профілю нагороджена грамотами Львівської обласної
державної адміністрації , Головного управління охорони здоров'я ЛОДА, Академії педагогічних наук.
ЦИСНЕЦЬКА АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
24 грудня 1947 року в м. Львові в сім’ї лікарів народилася Циснецька Аліна Володимирівна, к. мед.
наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №2. Закінчивши середню школу поступила на лікувальний
факультет ЛДМІ, який закінчила з відзнакою та в 1972 році поступила в інтернатуру по
дерматовенерології на базі Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Працювала в
практичній ланці охорони здоров»я лікарем дерматовенерологом в Сокальській ЦРЛ, на станції
переливання крові, у Львівському МШВД. 3 1977 по 1982 – завідувала дерматологічним відділенням, на
базі якого була створена кафедра дерматовенерології ФПДО ЛДМУ, на яку була зарахована асистентом
в 1983 р. З 1984 по 1987 р. працювала дерматовенерологом в Алжирі. Кандидатську дисертацію на тему:
«Токсичний епідермальний некроліз (синдром Лайєлла): клініка, етіологія, патогенез» захистила в 1996
р., а в 2000 р. обрана доцентом кафедри дерматовенерології ФПДО. Вперше на кафедрі запровадила
цикл ТУ «Косметологія». Аліна Володимирівна автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт, 5 навчальних
посібників. З 2009 року працює на кафедрі внутрішньої медицини № 2 ЛМІ. За сумлінну лікувальну, науково-педагогічну
працю нагороджена грамотами та подяками Львівського міського відділу охорони здоров»я, медичного університету,
Асоціації приватних вищих навчальних закладів України.
Канд.філол.н., доц. Ольга Пилипів, редакція газети.
Студенти в гостях у школярів
3 грудня 2012 р. студенти ЛМІ відвідували
школи м. Львова - №№ 3,45, де в доступній
формі розказали всім школярам про гігієну
ротової порожнини, а старшокласникам ще й
про профілактику ВІЛ-СНІД-у. Дирекція шкіл
запросила студентів ЛМІ до подальшої
співпраці з питань формуванню здорового
способу життя підростаючого покоління.
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