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авідувач кафедри ортодонтії НМАПО ім. П. Л. Шу
пика. Член Європейської (EOS) та Всесвітньої (WFO)
федерацій ортодонтів. Доктор медичних наук, профе
сор. Заслужений лікар України.
Мирослава Дрогомирецька однією з перших запро
вадила в Україні незнімну ортодонтичну техніку та по
чала здійснювати приватну стоматологічну практику.
Вона є засновником і власником авторської «Клініки
естетичної стоматології Мирослави Дрогомирецької»,
центрів ортодонтії у Києві та Львові. В 2007 р. на базі
Інституту стоматології Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика створила й
очолила кафедру ортодонтії. За роки свої викладацької
діяльності Мирослава Степанівна виховала та продов
жує виховувати не одне покоління учнів — успішних
ортодонтівпрактиків і науковців, які користуються по
вагою серед колег.
З 2005 р. М. С. Дрогомирецька — головний ортодонт
Міністерства охорони здоров’я України, а з 2011 р. —
президент Асоціації ортодонтів України.
Обравши шлях професійного розвитку й удоскона
лення, вона проводить реформування асоціації, підви
щуючи імідж професії та змінюючи стандарти якості на
дання ортодонтичної допомоги. Мирослава Степанівна
займається активною діяльністю на міжнародній арені,
співпрацюючи зі Всесвітньою федерацією ортодонтів й
іншими профільними об’єднаннями. Створила Акаде
мію безперервної освіти ортодонтів для професійного
навчання лікарівортодонтів із залученням лекторів
світового рівня. На посаді головного редактора журналу
«Світ ортодонтії» М. С. Дрогомирецька знайомить чи
тачів із найновішим надбанням ортодонтичної науки та
клінічної практики.
Нагороджена дипломом «За вагомий внесок у розвиток
медичної галузі України та покращення здоров’я україн
ського народу», орденами Княгині Ольги II і III ст.
З 2010 р. функціонує Благодійний фонд М. С. Дро
гомирецької, який опікується дітьмисиротами, інва
лідами та дітьми з малозабезпечених сімей, надаючи
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їм безкоштовну ортодонтичну допомогу у випадках
складних зубощелепових аномалій. В багатьох регіо
нах України постійно працює соціальна програма
«Подаруй дитині посмішку».
Вона отримала підтримку місцевих органів влади,
медичних закладів та лікарівортодонтів, для яких
участь у соціальній програмі є справою честі. Вже понад
200 дітей отримали необхідну ортодонтичну допомогу і
їхня кількість продовжує зростати.
«Я завжди з вдячністю згадую свою alma mater, —
розповідає Мирослава Дрогомирецька. — Університет,
тоді ще Львівський державний медичний інститут, дав
мені ґрунтовну освіту та відкрив двері у світ медицини
і високої стоматології. Пригадую, як ми хотіли бути
схожими на своїх професорів, які давали не лише про
фесійні знання, а й навчали етичним нормам поведінки
лікаря. Вони прищеплювали нам, молодим спеціаліс
там, такі необхідні якості, як інтелігентність, любов до
людей і, що найважливіше, щиру зацікавленість професі
ями та людськими долями. Професори Любов Антонівна
Луцик, Юрій Семенович Чучмай, Іван Мирославович
Готь, Ніна Іванівна Смоляр — це Вчителі з великої літери,
які визначили мій професійний шлях.
В університеті відбулося моє становлення як орга
нізатора: активна громадська діяльність на посаді голо
ви комсомольської організації факультету була прек
расною школою, що виховувала лідерські якості. Саме у
студентські роки я зрозуміла, що в будьякій ситуації
повинна «знайтися» людина, яка візьме на себе вантаж
відповідальності, організує професійну команду, не по
боїться запроваджувати зміни... І хоча цей шлях трива
лий та тернистий, але результати часто перевершують
очікування. Тому всі зміни, які відбуваються, — на кра
ще. Адже, щоб світ навколо став кращим — необхідно
розпочати з себе.
Бажаю всім студентам та майбутнім випускникам
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького бути справжніми професіо
налами своєї справи, отримувати задоволення від
постійного самовдосконалення та відмінних клінічних
результатів!».

