Л

ьвівський національний
медичний університет іме
ні Данила Галицького бере
свій початок від медичного факу
льтету Львівського університету,
відкритого 16 листопада 1784 р.
відповідно до патенту Імператора
Австрії Йозефа ІІ. Понад два сто
ліття університет готував і про
довжує готувати кваліфіковані
медичні та фармацевтичні кадри,
а також наукову еліту Східної і Центральної Європи.
У 1961 р. до цього додалася підготовка фахівців для
країн Африки, Близького Сходу, Південної та Північної
Америки.
Наукові досягнення львівських медиків і фармацевтів
відомі у світі ще з моменту створення медичного факуль
тету у Львові. У ті далекі часи в нашому університеті пра
цювали і навчали студентів професори світової слави:
зокрема, Йозеф Беррес, Франциск Мазох, Йоган Гільден
бранд, Бурхард Шіверек, Адальберт Духек, Володимир
Лукасєвіч, Броніслав Радзішевскі, Генрик Кадий, Влади
слав Шимонович, Адольф Бек, Ян Прус, Антон Марс,
Людвік Ридигер, Антон Цєшиньскі, Якуб Парнас, Ру
дольф Вайґль, Вітольд Новіцкі та багато інших.
Одним із найбільш плідних періодів історії медично
го факультету виявилося передвоєнне двадцятиріччя
(1894–1914): до анналів світової науки увійшли тест седи
ментації еритроцитів Б’єрнацкого, електроенцефалогра
фічні дослідження Бека, реанімаційні заходи та відкритий
масаж серця Пруса, операції резекції шлунка Ридигера,
теорія виникнення рахіту Рачинського, шість іменних
неврологічних симптомів Ожеховського, дві іменні хіміч
ні реакції Радзішевського. Результати цих та інших
піонерських досліджень Львівських учених — медиків,
біологів і хіміків — були опубліковані у провідних євро
пейських наукових журналах того часу: «Wiener Medizi
nische Wochenschrift», «Chemische Berichte», «Comptes
Rendеs Socie´te´ Biologie», «Nature» й інших. У цей же час
засновані базові кафедри медичного та фармацевтично
го напрямів, закладено основи для розвитку сучасних
наукових шкіл університету; виросли корифеї польської,
а відтак — української медичної та фармацевтичної науки
й освіти; склалися передумови для творення як польсь
кої, так і української наукової медичної та фармацевтич
ної термінології.
Славні традиції Львівських учених знайшли своє
продовження і в післявоєнний період. Взірцями для
наслідування та наставниками молодих науковців стали
видатні особистості, очільники власних наукових шкіл —
Ректор Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького,
членкореспондент НАМН України,
професор Борис Зіменковський

професори Роман Бариляк, Воло
димир Василенко, Ірина Влох, Ти
мофій Глухенький, Анатолій Гна
тишак, Михайло Даниленко, Іри
на Даценко, Євдокія Детюк,
Андрій Дибан, Михайло Дубовий,
Сергій Ігнатов, Георгій Караванов,
Олександр Коваль, Гаврило Ков
тунович, Степан Коржинський,
Василь Крамаренко, Леонід Кузь
менко, Юрій Кулачковський, Лю
бов ЛаднаРоговська, Любомира Луцик, Андрій Любо
мудров, Олександр Макарченко, Степан Мартинів, Влас
Мартинюк, Максим Музика, Володимир Омельченко,
Михайло Павловський, Євген Панасюк, Дмитро Панчен
ко, Роман Піняжко, Павло Подорожний, Валентина
Позднякова, Яків Скляров, Богдан Собчук, Анна Стол
макова, Леонід Тимошенко, Микола Туркевич, Георгій
Чучмай, Ісак Шапіро, Борис Штабський та багато інших,
не менш відомих учених.
Сьогодні у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького на 75 кафедрах
плідно працює понад 140 докторів наук і професорів,
розвиваються та активно функціонують 22 наукові
школи: акушерськогінекологічна, анатомічна, біохіміч
на, гігієнічна, дерматовенерологічна, інфекціоністів,
історії медицини та фармації, мікробіологічна, невро
логопсихіатрична, онкологічна, оториноларинголо
гічна, офтальмологічна, патологоанатомічна, патофізіо
логічна, педіатрична, стоматологічна, терапевтична,
фармакологічна, фізіологічна, фтизіопульмонологічна,
хімікофармацевтична, хірургічна.
Ці наукові школи очолюють і розвивають відомі в
Україні та за її межами науковці — членикореспонденти
Національної академії медичних наук України, про
фесори Борис Зіменковський, Мечислав Гжегоцький,
Леонід Маркін; членкореспондент НАН, академік
НАМН України, професор Дмитро Зербіно; заслужені
професори університету Орест Абрагамович, Віктор
Андрющенко, Борис Білинський, Валерій Вдовиченко,
Олена Владзімірська, Борис Герасун, Олег Гнатейко,
Тарас Заболотний, Євгенія Заремба, Тимофій Калинюк,
Анатолій Магльований, Валентин Макєєв, Агнета
Мостюк, Борис Парновський, Віра Пирогова, Олександр
Скляров, Ніна Смоляр, Валентина Чоп’як, Володимир
Шевага та інші.
Сподіваюсь, що пропоноване видання про сьогодення
нашого університету, доповнене здобутками і досягнен
нями його професорів та випускників, буде цікавим для
читача.

