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редставник України в Національному комітеті
Європейської асоціації репродуктивної медицини та
ембріології. Кандидат медичних наук
Народилася 18 листопада 1978 р. у м. Львів. Батьки,
Марія Петрівна та Олег Володимирович, вчили доньку
поважати своїх учителів, бути повністю відданою обраній
справі і не зупинятися на досягнутому.
У 2001 р. вона із відзнакою закінчила ЛНМУ імені Да
нила Галицького. Під час навчання Любов Михайлишин
зацікавилася науковою діяльністю. Брала активну участь
у загальноуніверситетських студентських наукових конфе
ренціях, зокрема у секціях кафедри патологічної анатомії
(під керівництвом доц. В. І. Вовка) та кафедри акушерства
й гінекології № 1 (проф. В. М. Бесєдіна), у роботі науково
го студентського товариства. Нагороджена почесною гра
мотою і дипломом Львівського обласного благодійного
фонду «Надії нації».
Нині Любов Олегівна часто згадує роки, проведені у
стінах alma mater. Слова, сказані абітурієнтам академіком
М. П. Павловським на дні відкритих дверей, стали для неї
професійним кредо: «Лікар — це не лише професіонал, а й
людина, яка здатна щиро любити ближнього і приносити се+
бе в самопожертву».
Л. О. Михайлишин вдячна долі за те, що серед настав
ників були Т. С. Мороз та Д. С. Кайструкова, які визначили
її подальшу спеціалізацію — «Лікаррепродуктолог». Сьо
годні, працюючи з високими технологіями на найсучасні
шому обладнанні у клініці європейського зразка, вона отри
мала змогу дарувати тисячам подружніх пар надію на подо
лання проблеми безпліддя та радість батьківства.
Після проходження інтернатури на базі Львівського
державного обласного перинатального центру з 2003 р. Лю
бов Олегівна працює акушеромгінекологом, репродукто
логом у ПП «Медичний центр «Інтерсоно».
Результатом її наполегливої праці стала перша в
Західному регіоні країни вагітність після ІКСІ/ТЕСА
(2004). У 2005 р. Любов Олегівна запровадила культиву
вання ембріонів до бластоцити, внаслідок чого отримано
вагітність після перенесення бластоцисти — першу вагіт
ність у кріоциклі при застосуванні класичного методу.
Л. О. Михайлишин активно працювала над впровад
женням вітрифікації. У 2006 р. за її участю вперше в
межах України отримано вагітність у кріоциклі при вітри
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фікації ембріонів, а в 2012 р. — вагітність при вітрифікації
ооцитів.
Результатом десятирічної роботи Л. О. Михайли
шин написання кандидатської дисертації «Причини і
профілактика повторних негативних спроб запліднен
ня in vitro», яка була підготовлена та захищена у
2013 р. під керівництвом завідувача кафедри акушер
ства, гінекології і перинатології ФПДО, д. мед. н.,
проф. В. І. Пирогової. Використання досягнень прове
деного дослідження дає змогу підвищувати ефек
тивність лікування безплідних пар не лише в медич
ному центрі «Інтерсоно», а й у інших клініках репро
дуктивної медицини.
Любов Олегівна продовжує накопичувати досвід і
знання, проходячи курси та стажування за кордоном
(наприклад, у 2010 р. вона стажувалася в ірландській
клініці «SIMS», м. Дублін), щорічно відвідує конгреси
Європейської та Американської асоціацій репродуктив
ної медицини.
У 2011 р. була обрана представником України в Націо
нальному комітеті Європейської асоціації репродуктивної
медицини та ембріології. Робота у цьому комітеті дає змогу
запозичувати європейський досвід у практику вітчизняної
репродуктології та інформувати європейську спільноту про
досягнення і розвиток національної репродуктивної меди
цини. Крім того, Любов Михайлишин є дійсним членом
Європейської асоціації репродуктивної медицини та уроло
гії, Американської асоціації репродуктивної медицини, Ук
раїнської асоціації репродуктивної медицини, Української
асоціації ультразвукової діагностики.
Любов Олегівна — автор 12 наукових праць, опублі
кованих у національних та закордонних виданнях, і двох
патентів на корисні моделі: «Спосіб підвищення ефектив
ності запліднення in vitro та переносу ембріонів» і «Спосіб
прогнозування наслідків запліднення in vitro та переносу
ембріонів». Неодноразово представляла результати прове
дених досліджень у галузі репродуктивної медицини на
всеукраїнських та світових конгресах.
У 2012 р. за високий професіоналізм Л. О. Михайли
шин нагороджена золотою медаллю «Професійна слава Ук
раїни» та дипломом «Найкращий лікар «Інтерсоно».
Народження донечки ще більше зблизило Любов
Олегівну з її пацієнтами. Злагода і гармонія у власній
родині додають цій жінці сили, щоб допомагати іншим
людям.

