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Випуск лікарів 2016 року
Найщиріші вітання з нагоди 25-річчя
Медичному училищу «Медик»

Зовсім недавно відбувся
випуск
студентів,
які
закінчили
медичний
інститут у 2016 році.
Урочисті збори відкрив
ректор інституту професор
Регеда М.С.

«Медичне училище «Медик» − перший
приватний медичний навчальний заклад, ровесник
незалежної України.
25 років − вік поважний і солідний, який дає
підставу говорити про гідний щонайвищої оцінки
педагогічний досвід, але водночас - це вік ще зовсім
юний, сприятливий для впевненого кроку вперед,
стрімкого злету до нових перемог.
За роки творчої роботи в медичному училищі
склалися найкращі традиції в організації навчальновиховного процесу. Кожен із Вас, шановні педагоги,
проявляє пошук, самовідданість, глибоку вірність
справі, піклування про молодь. Випускники
«Медичного училища «Медик» з гордістю несуть
знання й культуру, доброту й людяність, щирість і
натхнення своїм вихованцям.
Щиро бажаємо Вам, у цей святковий день,
стабільності та процвітання, міцного здоров’я,
достатку і злагоди у ваших оселях, мудрості і
натхнення у справах, добра і любові на освітянській
ниві. Нехай мир та спокій запанують у кожній
українській родині, а достойне майбутнє окриляє
всіх нас на нові звершення.
Щасливої вам долі і Божого благословення.
Зі святом Вас, з 25-річчям!!!

На фото: ректор Львівського медичного інституту,
професор, академік М.С. Регеда

Щирі зворушливі вітання ректора молодим
лікарям На фото передували врученню дипломів, яке
відбулося в переповненому залі, де зібралися
випускники, викладачі, батьки та гості. В урочистій
обстановці напутні слова виголосила проректор з
навчальної роботи, доцент Гуменюк О.М. Декани
факультетів к.мед.н. Ковалишин О.А. (медичний),
доц. Пиндус Т.О. (стоматологічний), доц. Соронович
І.І.(фармацевтичний) видали кожному випускникові
дипломи відповідно до наказу, який виголосила
начальник навчального відділу Косован Н.Є.
Молоді лікарі прийняли клятву Гіппократа та
отримали благословіння на нелегку, але таку
необхідну для суспільства працю. Урочистість
завершилась святковим концертом з емоційно
забарвленими
танцювальними
та
пісенними
виступами.
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Осередок студентського самоврядування
Львівського Медичного Інституту
розпочав новий навчальний рік!

На фото: студенти медичного факультету

В перший день нашого перебування у лікарні
пані Івона провела ознайомлення з усіма
відділеннями лікарні та інструктаж щодо нашого
робочого розкладу та персональних обов’язків.
Наступного дня ми приступили до практичної
роботи. Щодня ми працювали з 15:00 до 21:00 або з
7:00 до 15:00 години. Ми були присутні на обході та
самостійно переодягали хворих, розпитували про
їхнє самопочуття, годували та робили медичні
процедури: інгаляції (готували розчин для неї),
проводили забір крові на цукор, вводили
внутрішньом’язово інсулін, розводили антибіотики і
вводили їх внутрішньовенно, заміряли тиск,
температуру хворим, і розносили призначені
медикаменти відповідно лікарських приписів .
Супроводжували хворих на МРТ, ЕКГ були присутні
на операції шунтування коронарної артерії в
кардіологічному відділенні.

На фото: Генеральний директор І.Г. Гайдучок та
студенти студентського самоврядування

10 вересня 2016 року відбулося перше
засідання осередку студентського самоврядування
ЛМІ.
Активні
та
завзяті
студенти-медики
продовжать свою діяльність у новому 2016-2017
навчальному році! Сподіваємося, що цей рік буде
сповнений
новими
досягненнями
студентів
медичного інституту!
Студенти щиро дякують, Генеральному
директорові ТзОВ «ЛМІ», к.мед.н., доценту
Гайдучку Ігорю Григоровичу, за віру в їхні сили і
прагнення до освіти і знань, практичну підтримку,
мудрі поради і особистий приклад гідної праці на
освітянській ниві.
Студентське самоврядування

Практика у Польщі

На фото: студенти медичного факультету

На фото: студенти медичного факультету

Крім практики в лікарні, ми відпочивали,
прогулюючись чарівним містом, весело проводили
дозвілля. Побували у Варшаві, яка є великим,
шумним містом, але надзвичайно мальовничим.
Мені пощастило бути у Кракові, де відбувалися
“Світові Дні Молоді”. Я побувала на хресній дорозі,
у присутності Папи Римського Францизка, а також
на Мессі, яку очолив святіший .
Усі студенти, які були на медичній практиці в
лікарні, набули необхідні практичні навички і вміння
для майбутнього лікаря.
У наш час робити добро, допомагати людям,
любити свою справу, бути освіченою людиною запорука успіху майбутнього лікаря!
Студентка III курсу медичного факультету
Дворакевич М.

Польща - унітарна парламентська республіка,
що має в своєму складі 16 воєводств. У Польщі діє
страхова медицина, яка на даний момент є на
належному рівні. Влітку 2016 року студенти другого,
третього та четвертого курсів Львівського медичного
інституту: проходили медичну практику в місті
Кутно, що знаходиться поблизу столиці Польщі –
Варшави. Кутно – місто троянд, надзвичайно
затишне та спокійне.
Студенти медики проходили медсестринську
практику у лікарні Kutnowski Szpital Samorządowy” у
відділені внутрішні хвороб
Студенти були поділені на 2 групи, до яких
прикріпили керівників − досвідчених медичних
сестер, надзвичайно чуйних жінок, пані Беату та пані
Івону.
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несе фірма. Дослідження має значення в економіці,
правознавстві та державознавство.
Премію
миру
присуджено
президенту
Колумбії Хуану Мануелю Сантосу за рішучі дії по
припиненню більш ніж 50-річного збройного
конфлікту у Колумбії. Ворожнеча між повстанцями
та владою забрала життя 220 тис. колумбійців, 6
мільйонів. людей залишили свої домівки.
Сюрпризом стало присудження премії в
області літератури Бобу Ділану – американському
поету та виконавцю. Це перший музикант, який
отримав Нобелівську премію.

Нобелівський тиждень у Стокгольмі
За
традицією
Нобелевський
тиждень
відбувався з 3 жовтня 2016 року в Стокгольмі, де
були названі лауреати в шести номінаціях за видатні
здобутки в галузі фізики, хімії, фізіології та
медицини, літератури, економіки та боротьби за мир.
Церемонія нагородження лауреатів відбудеться 10
грудня в Стокгольмі, в день смерті засновника премії
Альфреда Нобеля. Розмір премії цьогоріч становить
8 мільйонів шведських крон (932 тисячі доларів
США).
Нобелівський комітет при Каролінському
медичному інституті присудив Нобелівську премію з
фізіології та медицини японцеві Йошінірі Осумі за
його відкриття у сфері аутофагії. Аутофагія –
процес, при якому внутрішні компоненти клітини
потрапляють до її лізосом, якщо йдеться про ссавців,
після чого зазнають деградації. За допомогою цього
процесу
клітина
може
відновлюватися
й
продовжувати власне життя. Вчений займається
дослідженням розкладу всередині клітин. Осумі
вдалося виділити гени, які відповідають за
аутофагію в дріжджах, та описати схожі процеси в
клітинах інших організмів. «Дослідження Осумі
змінили наші уявлення про те, як клітини
переробляють самі себе. Його роботи відкрили
новий напрямок у розумінні аутофагії як частини
різних фізіологічних процесів – від пристосування
до голоду й до реакції на зараження», – йдеться в
повідомленні Каролінського інституту, який вручає
премію.
У галузі хімії лауреатами стали француз ЖанП’єр Соваж, Фрейзер Стоддарт та нідерландець
Бернард Феринга «за проектування і синтез
молекулярних машин». Вчені створили молекули,
рух яких можливо контролювати. З їх допомогою
стає можливим маніпулювання окремими атомами і
молекулами. Можна переносити їх з одного місця на
інше, наближувати для утворення хімічних зв’язків
або навпаки розривати хімічні зв’язки. За допомогою
таких технологій можливо лікувати рак, не наносячи
шкоди здоровим клітинам.
Престижну премію з фізіки 2016 року
отримають Девід Таулесс, Дункан Халдейн, Майкл
Костерлітц. Учені нагороджені "за теоретичні
відкриття топологічних фазових переходів і
топологічних фаз матерії". Вчені виявили незвичну
поведінку твердих матеріалів і використали передові
математичні методи для того, щоб пояснити
незвичні для матерії стани - надпровідність та
надтекучість. Відкриття може бути використане для
виготовлення надпровідникових та квантових
комп’ютерів.
Премію з економіці отримають Олівер Харт і
Бенгт Хольмстрьом. Їхня Теорія контрактів розвиває
тему управління компанією в умовах асиметричної
інформації,
коли
керівництво
підприємства,
інвестори та безпосередні виконавці по різному
інформовані про ситуацію на ринку і ризиках, які

За матеріалами інтернет ресурсів,
к.мед.н., доцент А.В. Циснецька

Профілактика грипу та інших гострих
респіраторних інфекцій
Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) – це велика
група
гострих
вірусних
захворювань,
які
характеризуються повітряно-краплинним шляхом
передачі та переважним ураженням верхніх
дихальних шляхів. Грип є найбільш поширеним
гострим респіраторним вірусним захворюванням,
особливість якого у надзвичайно швидкому
поширенні і вираженій інтоксикації. Механізм
передачі вірусу грипу - повітряно-краплинний. Грип
може призвести до тяжких ускладнень з боку
легеневої, серцево-судинної, нервової, ендокринної
систем.
Профілактичні
заходи
спрямовані
насамперед
для
підвищення
резистентності
організму до дії збудників грипу, а також інших ГРІ
та ГРЗ. Ефективними, особливо у період підвищення
захворюваності, фахівці відзначають наступні
методи профілактики:
- повноцінне харчування з включенням вітамінів у
природному вигляді;
- загартовування та часте провітрювання приміщень;
- вживання загальнозміцнюючих та тонізуючоімуномодулюючих
препаратів
та
препаратів
цілеспрямованої
імуностимулюючої
дії.
Високоефективними є рекомендації загального
санітарно-гігієнічного спрямування, зокрема:
- часто мити руки з милом;
- прикривати ніс та рот хустинкою (або
одноразовими серветками), особливо при кашлі та
чханні;
- широко застосовувати засоби нетрадиційної
(народної) медицини, гомеопатичні препарати,
оксолінову мазь. Існують деякі особливості
клінічного перебігу грипу у різних вікових групах. У
дітей молодшого віку передусім можуть з’явитися
симптоми
нейротоксикозу
навіть
на
тлі
субфебрильної температури тіла. В осіб похилого
віку на тлі ГРВІ загострюються серцево-судинні
захворювання, активуються хронічні вогнища
інфекції, що суттєво впливає на клінічні прояви
грипу. Захворювання здебільшого починається
гостро, з проявів загальної інтоксикації (озноб,
відчуття жару, сильний головний біль, біль в очах).
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Хворого турбують загальна слабкість, ломота в
попереку, крижах, суглобах, м'язовий біль,
порушується сон. Привертає увагу вигляд обличчя
хворого: гіперемія, одутлість, блискучі очі —
загалом воно нагадує обличчя заплаканої дитини.
Інкубаційний період при грипі коливається від
декількох годин до 3 діб. Здебільшого на другу добу
хвороби з'являється сухий кашель, починає
турбувати біль у грудях. На 3-5 добу кашель
м'якшає, з'являється незначна кількість слизового
мокротиння. Носове дихання порушене через набряк
слизової оболонки. Вже в перші години температура
тіла може сягати 39-40°С, утримуватись на такому
рівні 2-3 доби. Проте, якщо в подальшому гарячка
продовжується або розвивається її друга хвиля
(загалом триває довше 5-7 діб), це свідчить про
розвиток бактеріальних ускладнень.
Лікування ГРВІ та грипу є складною
проблемою, тому його має визначати лікар. Не
потрібно
займатись
самолікуванням.
При
своєчасному і правильному лікуванні хвороба
закінчується повним одужанням.

Восьмий міжнародний форум
«Інноватика в сучасній освіті»
25-27 жовтня 2016 року відбувся Восьмий
міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»
та Четверта міжнародна виставка закордонних
навчальних закладів «World Edu» у Київському
Палаці дітей та юнацтва.
Організатор − Компанія «Виставковий Світ» за
підтримки та участі Міністерства освіти і науки
України, Національної академії педагогічних наук.
Привітання учасникам, організаторам і гостям
надіслали Голова Верховної Ради України Андрій
Парубій, Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич,
Президент
Національної
академії
педагогічних наук України Василь Кремень.
Львівський медичний інститут взяв участь у
цьому міжнародному форумі та отримав диплом
"Видатні науково-практичні досягнення в освіті"
Національного виставкового конкурсу в номінації
"Електронний освітній ресурс" за електронний
підручник "Хвороби органів дихання".
Почесні дипломи лауреатів в номінації
"Видатні науково-практичні досягнення в освіті"
отримали Генеральний директор ТзОВ "Львівський
медичний інститут", доцент, Гайдучок І. Г. −
професор кафедри внутрішньої медицини № 2 ТзОВ
Федорів Я.-Р. М. за електронний підручник
"Хвороби органів дихання".
Нагороджували лауреатів президент НАПН
України В. Г. Кремень, та віце-президент НАПН
України. А. М. Гуржій, На цьому форумі була
презентована
доповідь
"Здорове
харчування
сучасних людей", яку підготувала та з успіхом
провела студентка 5-го курсу медичного ф-ту
Анастасія Ткачук (гр. ЛС-1). Анастасія отримала
Сертифікат доповідача.

Вакцинація – важливий засіб протидії
грипу
Одним з найефективніших специфічних
засобів
профілактики грипу є,
безумовно,
вакцинація. Вакцинопрофілактику слід проводити не
менш ніж за два-три тижні до початку епідемії, щоб
організм мав час для формування імунітету.
Купуючи вакцину в аптеках, слід пам’ятати, що
термін її дії – один рік.
Грип загрожує розвитком ускладнень, тому
виділені певні групи населення, яким рекомендовано
щеплення насамперед. Це дорослі і діти, які мають
хронічні захворювання або ослаблену імунну
систему, а також люди старші 65 років.
Першочергової вакцинації також потребують особи,
які за родом своїх занять кожного дня піддаються
підвищеному ризику зараження інфекцією (лікарі,
педагоги, робітники транспорту). Щеплення не
гарантує стовідсоткового захисту від грипу, але
перебіг хвороби буде значно легший. До
неспецифічної профілактики грипу відносяться такі
заходи: 1) слід звернути увагу на запобігання
пасивному курінню. Доведено, що діти з родин, у
яких курять, частіше хворіють на грип та інші ГРВІ:
2) важливо привчити дітей якомога частіше мити
руки; 3) потрібно також пам’ятати, що імунітет
складається не тільки з фізичної складової, але й
психологічної. Важливу роль у боротьбі з недугами
відіграє психологічний стан та душевна рівновага –
відчуття гармонії та гарний настрій.
Доброго Вам здоров’я!

На фото: студентка 5-го курсу медичного ф-ту
Анастасія Ткачук (гр. ЛС-1) з презентацією "Здорове
харчування сучасних людей».

На фото зліва направо: менеджер з реклами Ірина
Самокіш, студентка 5-го курсу медичного факультету
Анастасія Ткачук, студентка медичного коледжу «Монада»
Аліна Колєбаба, студент ІІІ курсу стоматологічного
факультету Остап Гайдучок, студент медичного училища
«Медик» Назар Майорчак з нагородами.

За матеріалами інтернет ресурсів,
Секретар-референт ректора, Семененко О.

Менеджер з реклами, Самокіш Ірина
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Першу смерть ВІЛ/СНІДу в Україні було
зареєстровано того ж 1988 року ,а вже в 1990-му
було створено мережу центрів профілактики та
боротьби з цією страшною хворобою.
Згідно зі статистикою МОН України,
протягом одинадцяти місяців 2016 року на території
держави було зареєстровано близько 13386 нових
випадків зараження ВІЛ/СНІД-ом – кількість, яка
дорівнює
населенню
середньостатистичного
українського райцентру. Наразі кожний сотий
українець
хворий
на
синдром
набутого
імунодефіциту або є носієм ВІЛ.
Сьогодні Україна посідає перше місце в
Європі і п’яте у світі за темпами поширення вірусу
імунодефіциту людини. З метою профілактики
хвороби та допомоги хворим було створено кілька
благодійних фондів, найвідоміший з яких – фонд
«АНТИСНІД». 11 грудня 2016 року було
організовано у м. Львів безкоштовне тестування на
ВІЛ/СНІД.
Офіційним символом боротьби зі СНІДом
стала
червона
стрічка,
запропонована
американським художником Френком Муром у 1991
році.
За матеріалами інтернет ресурсів,
к.мед.н., доцент А.В. Циснецька

Безпечна донорська кров та її
компоненти – необхідна складова
медичної допомоги
За оцінками фахівців, на сучасному етапі за
обсягами заготівлі відсутній дефіцит донорської
крові та її компонентів в Україні, гірше ситуація
складається із показниками якості та біологічної
безпеки, в першу чергу інфекційною безпекою.
В Україні слід звернути увагу на раціональне
та контрольоване трансфузіологічне забезпечення.
Одночасно із достатніми, а часом і надмірними
запасами крові та її компонентів спостерігаємо
непоодинокі
повідомлення
про
необхідність
донорської підтримки тих чи інших пацієнтів. Така
ситуація складається внаслідок недостатнього
володіння навичками формування достатніх запасів
та ефективного управліннями ними у самих закладах
охорони здоров’я. Забезпечення усіх потреб
пацієнтів у донорській крові та її компонентах у
відповідності до вимог якості та біологічної безпеки
– важлива функція держави у сфері охорони
здоров’я населення, якої необхідно досягти. Серед
нагальних проблеми, які потребують найшвидшого
вирішення: - відсутня сформована національна
система крові;
не впроваджено принцип
добровільного безоплатного донорства крові та її
компонентів,
що
є
важливою
засадою
функціонування служб крові у світі та одним з
елементів інфекційної безпеки: відповідно до
чинного закону, донор має право вимагати плату за
здачу крові; відсутні Національний реєстр донорів
крові та її компонентів і загальнодержавна
автоматизована система управління інформацією в
службі крові, як важливі елементи інфекційної
безпеки; не забезпечене надійне (автоматизоване)
тестування на інфекції, що передаються з кров’ю; не
в повній мірі впроваджені методи вірус-інактивації
компонентів крові; відсутнє належне управління та
фінансування спеціалізованих установ і закладів
переливання крові, що здійснюють взяття,
переробку, зберігання, реалізацію донорської крові,
її компонентів та препаратів; відсутні стандарти
обґрунтованого
та
належного
застосування
компонентів і препаратів крові та менеджменту
пацієнта в закладах охорони здоров’я. Відповідно до
угоди про асоціацію між Україною та Європейським
союзом наша держава зобов’язана поступово
наблизити своє законодавство та практику до
принципів ЄС, зокрема у сфері служб крові.

Молоді лікарі допомагають у боротьбі з
ожирінням
Асистент кафедри внутрішньої медицини №
2 Львівського медичного інституту Пилипів Леся
Ігорівна увійшла до команди лікарів, які
забезпечують медичну підтримку проекту "Antifat"
від спорткомплексів «Ліга», який має на меті
зробити процес схуднення ефективним та безпечним
для здоров'я. Учасники проекту пройшли медичний
огляд терапевта та ендокринолога на наявність
протипоказів до фізичних навантажень, обстеження
на виявлення цілого ряду метаболічних порушень та
отримали фахові рекомендації щодо способу життя
та здорового харчування.
.

Повідомлення МОЗ України
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
1 грудня День боротьби зі СНІДом було
започатковано Всесвітньою організацією охорони
здоров’я в 1998 році. Цього дня в багатьох країнах
світу з метою привернути увагу до проблеми
поширення
вірусу
імунодефіциту
людини
проводяться численні суспільні акції та благодійні
концерти.

На фото: асистент кафедри внутрішньої медицини
№2 Львівського медичного інституту Пилипів Л.І.
та учасники проекту "Antifat".

К.філол.н., доцент Пилипів О.Г
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ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!
Адміністрація ЛМІ, викладачі та співпрацівники сердечно вітають з ювілеєм Вельмишановних
колег!

Гайдучок Ігор Григорович
50 – це зрілість золота.
Нехай до ста, а може ще і далі,
Ідуть, не оглядаючись літа.
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.
Гайдучок Ігор Григорович народився 27 травня 1966 року в затишному старовинному селі Градівка
Городоцького району Львівської області. По закінченні Градівської середньої школи у 1983 році вступив на
санітарно-гігієнічний факультет Львівського ордена Дружби народів державного медичного інституту (нині
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), який закінчив у 1989 р. Пройшов
інтернатуру (1989-1990 р.р.) в санепідемстанції Шевченківського району м. Львова, де здобув кваліфікацію лікаргігієніст, епідеміолог та з 1990 по 1995 р. очолив санаторій-профілакторій «Водник» м. Львова. Перебуваючи на
посаді головного лікаря, відчув необхідність в юридичних знаннях, що привело до опанування нової
спеціальності – правознавство, яку Ігор Григорович Гайдучок здобув навчаючись у Львівському державному
університеті імені Івана Франка (1995-1999 р.р.). Освічений та наполегливий, з досвідом організаторської роботи
в практичній медицині Гайдучок І.Г. з 1995 р. стає генеральним директором ТзОВ «Медичний коледж «Монада»,
де послідовно розвиває концепцію ступеневої медичної освіти. У 1999 р. Ігор Григорович заснував Благодійний
фонд «Галичина» та громадську організацію «Асоціація сприяння охорони здоров’я населення» з метою
соціальної реабілітації в охороні здоров’я, надання медичної та іншої допомоги безробітним, інвалідам,
багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, постраждалим від катастроф, соціальних конфліктів, біженцям.
Активна лікарська, педагогічна та громадська діяльність були відзначені державними нагородами «Відмінник
освіти України», «За розбудову освіти», «Заслужений працівник освіти».
Енергійний і цілеспрямований керівник І.Г. Гайдучок з 2004 р. дотепер є Генеральним директором ТзОВ
«Львівський медичний інститут» та ТзОВ « Медичний коледж «Монада».
Відповідальна практична робота І.Г. Гайдучка як керівника та організатора педагогічного процесу, не
зупинила наукові пошуки та дослідження, які вилилися в завершену та захищену кандидатську дисертацію на
тему «Взаємозв’язки хламідійної інфекції з імунодефіцитом та імунодіагностика» ( 2008 р.). У 2012 році йому
присвоєно звання доцента. Багато уваги Ігор Григорович приділяє навчально-методичній роботі, публікаціям. В
його доробку − монографії, методичні рекомендації, підручники та посібники, книжки та брошури. Він є автором
та співавтором понад 124 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 18 книг. Гайдучок І.Г заступник головного редактора науково-практичного журналу “Актуальні проблеми медицини, фармації та
біології” та «Вісника Вищої медичної освіти», підтримує студентський журнал «Вікно у студентське життя» та
загальноінститутську газету «Ескулап».
За наукову діяльність І.Г. Гайдучок був відзначений провідними установами України. Так у 2001р. та у
2008 р. – знаком «Відмінник освіти» та знаком «За наукові досягнення», а в 2010 р. президія Національної
академії наук України визнала його лауреатом премії ім. Ф. Г. Яновського за серію праць: «Захворювання органів
дихання: етіопатогенетичні механізми їх розвитку та сучасні підходи до діагностики, лікування і профілактики».
Сумлінна праця ювіляра відзначена численними почесними грамотами і подяками Міністерства освіти та
науки України та Асоціації навчальних закладів недержавної форми власності.
Ігор Григорович прихильник здорового способу життя, сам активно займається спортом та тренує знаних
спортсменів з пауерліфтингу та армреслінгу. За спортивні успіхи у 2002 р. йому присвоєно звання – заслужений
тренер України, окрім того він є президентом спортивного клубу «Монада».
Сили та натхнення ювілярові надає дружня родина, дружина Оксана Іванівна та два сини - Олег і Остап,
улюблена справа та колеги-однодумці.
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Професорсько-викладацький колектив, студенти та всі працівники раді вітати Вас, вельмишановний Ігоре
Григоровичу, з прекрасним золотим ювілеєм! Бажаємо Вам здоров’я, родинного щастя , успіхів на благо розвитку
вищої медичної освіти та охорони здоров’я України!

Ректорат, професорсько-викладацький колектив, студенти, редколегія.
Гриник Богдана Степанівна
завідувач кафедри терапевтичної стоматології,
завідувач методичного відділу Львівського медичного інституту,
кандидат медичних наук, доцент
Богдана Степанівна Гриник народилася 6 серпня 1951 року у м. Львові, закінчила
Львівський державний медичний інститут (нині Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького) за спеціальністю «лікар-стоматолог». Практичну
діяльність розпочала у терапевтичному відділенні Львівської обласної стоматологічної
поліклініки. Робота під керівництвом видатних вчених професора Данилевського М.Ф. та
професора Хоменко Л.О. спонукали молоду лікарку до наукової діяльності, і вона активно включилася до
дослідницької роботи. У 1981 році захистила дисертацію та здобула ступінь кандидата медичних наук. Ціле
життя Б. Гриник згадує своїх вчителів з великою повагою та вдячністю.
З листопада 1981 року працює асистентом кафедри терапевтичної стоматології ЛНМУ імені Данила
Галицького. Якраз у цей період в Україні гостро постає проблема пародонтиту та активно починає розвиватися
пародонтологія. Богдана Степанівна однією із перших застосовувала введення лізоциму в тканини пародонту
хворих як окремо, так і в комбінації з іншими препаратами.
У 1991 році Богдана Гриник отримала звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Завдяки
активній життєвій позиції вона завжди поєднувала дослідницьку працю, роботу з пацієнтами із іншими
обов’язками, зокрема, була відповідальною за інтернатуру на факультеті, завучем кафедри, секретарем Вченої
ради стоматологічного факультету, членом Асоціації стоматологів України та Українського лікарського
товариства.
За багаторічну плідну працю у системі охорони здоров’я, підготовку висококваліфікованих лікарських
кадрів, активну участь у вихованні студентської молоді, неодноразово нагороджена керівництвом університету,
Львівської області та МОЗ України грамотами.
У 1998 році Б.С. Гриник перемогла у номінації «Кращий науковець-доцент» за наукові та навчальні
успіхи у галузі медичних наук та отримала грамоту Львівської міської ради.
З 2012 року Богдана Степанівна обіймає посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології
Львівського медичного інституту та завідувача методичного відділу інституту.
Пріоритетними напрямками у роботі кафедри є постійне вдосконалення форм та методів викладання,
створення умов для здобуття студентами якісних теоретичних знань та практичних навичок.
Б.С. Гриник є автором та співавтором понад 125 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі
п’яти навчальних посібників, трьох монографій та трьох раціоналізаторських пропозицій.
Як педагог-наставник, Богдана Степанівна щиро ділиться своїми знаннями з молоддю. Чисельні учні, які
пройшли навчання під її керівництвом, успішно застосовують свої знання у сучасній медицині.
Улюблена робота, родина, колеги та студенти дають Богдані Гриник натхнення для лікарської діяльності
та професійну впевненість. Неодноразово вона наголошувала студентам: «Моє життєве кредо - лікувати
професійно, без права на помилку». Для себе Богдана Степанівна визначила формулу успіху та головні критерії
професіоналізму, які вкрай прості, але дуже важливі: прагнення, працьовитість, завзятість та порядність.
Щиро вітаємо дорогу колегу, високого професіонала з Днем народження. Бажаємо здоров’я, щастя,
подальших успіхів в улюбленій праці. З повагою,

Ректорат, професорсько-викладацький колектив, студенти, редколегія.
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Щепанський Федір Йосипович
Щепанський Федір Йосипович народився 1 серпня 1961 р. в селі Голинь ІваноФранківської області.
Після закінчення 8-го класу вступив до Івано-Франківського медичного училища
на фельдшерське відділення. Закінчивши училище, почав працювати у інфекційному
відділенні Калуської ЦРЛ. З 1980- по 1982 р. служив фельдшером військового госпіталю
у Хабаровському краї. Після служби в армії навчався у Львівському медичному інституті
на стоматологічному факультеті, де активно займався студентською науковою роботою.
Першу наукову статтю опублікував у журналі «Стоматологія» у 1987 р. З 1987 по 1988
рр. проходив лікарську інтернатуру на базі 5-ї комунальної стоматологічної поліклініки м. Львова.
Після закінчення інтернатури працював на посаді стоматолога-ортопеда Львівської госпрозрахункової
стоматологічної поліклініки та викладача Львівського медичного училища. З часу створення ТзОВ Медичний
коледж «Монада» від 1991 р. працював лікарем-ортопедом, завідувачем стоматологічного відділення, зав.
відділення «Стоматологія ортопедична», «Стоматологія».
З часу відкриття Львівського медичного інституту – асистент кафедри «Стоматологія». У 2009 р. успішно
захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2010 року очолив кафедру
ортопедичної стоматології Львівського медичного інституту.
Науково-дослідницька робота к.мед.н. Щепанського Ф.Й. відображена в більше ніж 40 наукових працях,
1 монографії, 1 довіднику у співавторстві та 1 підручнику.
За значні успіхи у підготовці студентської молоді, за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти
нагороджений трьома Почесними грамотами від Асоціації навчальних закладів України приватної форми
власності.
Щиро вітаємо шановного колегу з Днем народженням. Зичимо здоров’я, особистого щастя та нових
досягнень в практичній та науковій роботі.

Ректорат, професорсько-викладацький колектив, студенти, редколегія.

Найщиріші вітання ювілярам 2016 року:
Плєшанова Євгена Валентиновича д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 (75 років),
Кордис Марію Степанівну к.м.н. кафедри терапевтичної стоматології (70 років),
Довганика Миколу Степановича к.біол.н., доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
(70 років),
Кордиса Богдана Дмитровича к.м.н., доцент кафедри анатомії, фізіології та патології (70 років).
Бажаємо здоров’я, родинного затишку, життєвого оптимізму та енергії.

Ректорат, професорсько-викладацький колектив, студенти, редколегія.

Основні монографії та навчальні посібники викладачів ЛМІ видані у 2016 році
1. Посібник для самостійної позааудиторної роботи з біологічної хімії / к.х.н., Фартушок Н.В., к.м.н.
Ковалишин О.А., к.м.н. Фартушок Т.В., к.х.н.,доц. Сеньків Н.П., к.б.н. Думанчук Н.Я.; За ред.доц. Пирога І.Ю.Львів: 2016.-257 с.
2. Збірник тестових завдань до ліцензійного іспиту «Крок -1» з хімічних дисциплін для студентів
фармацевтичного факультету./ доц.Сеньків Н.П., доц. Фартушок Н.В., ас.Думанчук Н.Я., ас. Лема А.О.: За ред.
зав. каф., доц. Пирога І.Ю.
Завідувач бібліотекою, Краглік Н.С.
 Редакція залишає за собою право
скорочувати і редагувати тексти.
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та імен.
 Опублікована інформація може містити
думки, які не збігаються з позицією
редакційної ради.
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