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В

ідповідальний представник Асоціації гомеопатів
України у Львівській області, член правління Асоціації
гомеопатів України, член Міжнародної медичної гомеопа
тичної ліги (LMHI), Української асоціації акупунктури і
лазеротерапії
Народилася 19 жовтня 1946 р. у м. Чернівці. Батько,
Іван Анатолійович Лиман, був військовослужбовцем, а
мама, Марія Павлівна, — фельдшеромакушеркою. З 1949 р.
проживає у Львові.
У 1965 р. Олена Лиман закінчила Львівське медичне
училище та отримала кваліфікацію фельдшералаборан
та. Протягом року працювала на кафедрі торокальної
хірургії і анестезіології Львівського медінституту.
У 1966 р. вступила на лікувальний факультет Терно
пільського медичного інституту. Згодом перевелася до
Львівського медінституту, який закінчила у 1972 р. та
отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Ліку
вальна справа».
Упродовж 19721975 рр. вона обіймала посаду лікаря
терапевта в ІваноФранківській районній лікарні Львівсь
кої області, а з січня 1976 р. — завідувача терапевтичної
служби. У вересні того ж року вступила до клінічної орди
натури (спеціальність «Внутрішні хвороби») на базі ка
федри терапії факультету удосконалення лікарів ЛДМІ,
після закінчення якої була призначена на посаду завідува
ча терапевтичного відділення 3ї міської клінічної лікарні
м. Львова.
Саме у цей час до Олени Іванівни потрапила літерату
ра з рефлексотерапії, яка її надзвичайно зацікавила. Тож
пізніше вона пройшла спеціалізацію у Київському дер
жавному інституті удосконалення лікарів (1980), і з верес
ня 1981 р. працює лікаремрефлексотерапевтом.
Олена Вільшанецька навчалася на курсах підвищен
ня кваліфікації за фахом «Рефлексотерапія» у наукових
установах Києва, Москви, Ленінграда, Кишинева. В 1995 р.
вона була атестована як лікаррефлексотерапевт вищої
категорії.
Про високу ефективність гомеопатії знала з дитин
ства, бо члени її родини ефективно лікувалися у гомео
патів. Під час спеціалізації з рефлексотерапії у 1980 р.
О. І. Вільшанецька факультативно прослухала цикл лекцій з
гомеопатії Т. Д. Попова та І. Я. Зелікмана і захопилася цим
методом на все життя. У 1995 р. пройшла спеціалізацію
«Основи гомеопатії» у Київському державному інституті

удосконалення лікарів. Олена Іванівна і надалі удоскона
лює свої знання в Інституті гомеопатії (м. Київ), Центрі
гомеопатії ім. Д. Попова (м. Київ), на авторських семіна
рах із класичної гомеопатії Г. Журжа (Румунія), Д. Гран
жоржа (Франція), А. Пеллегріні (Франція), а також Л. Са
бо (Аргентина), Ф. Мастера (Індія). Вона — активна учас
ниця семінарів, з’їздів, конференцій, конгресів із рефлек
сотерапії та гомеопатії.
У 2010 р. за багаторічну сумлінну працю була удос
тоєна ордена Преподобного Агапіта Печерського II ст.
Має медаль «Ветеран праці», багато грамот, подяк.
Те, що лікувати людей — справа її життя, — Олена
Іванівна зрозуміла ще в дитинстві. Вона щаслива, що на
лежить до когорти спеціалістів, які працюють за покли
канням та поспішають на роботу, як на свято.
Львівський державний медичний інститут зіграв ве
лику роль у її фаховому й особистісному становленні.
Олена Вільшанецька із теплотою згадує своїх викла
дачів — професорів А. П. Любомудрова, Г. Г. Караванова,
Д. Є. Бабляка, П. Г. Подорожного, Т. В. Мітіну, доц. О. Си
ротіну. Вона завжди підтримує зв’язок із alma mater. На ка
федрі нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Данила Галиць
кого Олена Іванівна проходить курси підвищення
кваліфікації. Кожні п’ять років бере участь у зустрічах ви
пускників. 29 вересня 2012 р. її курс святкував 40 років із
дня закінчення університету.
Олена Вільшанецька — представниця династії
лікарів. Здобуваючи освіту у Львівському медінституті,
вона зустріла свою долю: разом із майбутнім чоловіком
Романом Вільшанецьким навчалася в одній групі.
Протягом 15 років він був головним лікарем пологового
будинку № 2 м. Львова. Їхні діти — син Олександр та
донька Наталя — теж обрали медицину. Родинну тра
дицію продовжує старша онучка Марія — студентка
ЛНМУ ім. Данила Галицького. Брат О. І. Вільшанецької,
Леонід Іванович Лиман, — випускник ЛДМІ 1967 р.,
доцент кафедри дерматології. Його дружина Ольга Фе
дорівна та донька Оксана свого часу також закінчили цей
навчальний заклад.
Олена Іванівна любить поезію і музику.
Її життєве кредо: «Чим більше в душі сонця — тим яскра+
віше навколо життя!».
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