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Н

ародилася 13 листопада 1958 р. у Львові. Батько,
Зіновій Йосифович, за освітою інженермеханік, працював
керівником одного з підрозділів заводу «Лорта» у м. Львові, Т. Попової, А. Попова, Н. Костинської, З. Дергачової (Украї
а мати, Наталія Михайлівна, педагог, заслужений вчитель на), Д. Гранджоржа (Франція), Г. Журжа (Румунія), а також
України, — завідувачем кабінету дошкільного виховання у на конференціях і конгресах лікарівгомеопатів.
Львівському обласному інституті удосконалення
Робота Ярослави Міськів базується на традиційних,
кваліфікації вчителів.
перевірених часом методиках діагностики і лікування,
У 1975 р. Ярослава Міськів із золотою медаллю раціональність та безпека яких підтверджені практикою.
закінчила школу. Під час навчання цікавилася природничи Для використання цих технологій необхідні знання патоге
ми науками, відвідувала факультативи з фізики та біології у незів гомеопатичних ліків і їх впливи на різні рівні
Львівському державному університеті. Саме у старших функціонування організму, порівняльної патології і зако
класах вона вирішила стати лікарем.
номірностей регуляції фізіологічних та патологічних про
Тож Я. З. Міськів вступила до ЛДМІ. У стінах цього цесів у живих системах. Тільки такий підхід забезпечує
навчального закладу були зроблені перші кроки її фахового ефективність лікування гострих і хронічних хвороб.
становлення. Викладачі були вимогливими і терплячими
Ярослава Зіновіївна є членом Асоціації гомеопатів Ук
водночас. Ярослава Зіновіївна згадує заняття на кафедрі за раїни, Міжнародної медичної гомеопатичної ліги, виступає
гальної хірургії, де кожен повинен був продемонструвати з лекціями на медичні теми. Постійно відвідує різноманітні
свої вміння накладати пов’язки, пройти всі етапи доопе тематичні курси, долучається до конференцій, виставок,
раційної підготовки. Ці навики були закладені викладачем зустрічей із викладачами, які відбуваються в стінах ЛНМУ
Ярополком Яцкевичем, нині професором цієї кафедри, і не імені Данила Галицького. Вона — активна учасниця
втрачають своєї актуальності й досі. Під час навчання зустрічей випускників педіатричного факультету цього
Я. Міськів брала участь і в громадській роботі, долучалася навчального закладу.
до організації та проведення тематичних вечорів.
Я. З. Міськів щаслива у шлюбі. Її чоловік за фахом
Після закінчення інтернатури з 1982 р. вона працюва геолог, працює у сфері газовидобування. Двоє дорослих
ла дільничним педіатром у Іій міській дитячій лікарні дітей обрали технічні спеціальності.
м. Львова, а протягом 1989–2004 рр. — завідувачем педіат
Ярослава Міськів любить подорожувати, відвідувати
ричного відділення 5ої міської клінічної лікарні.
історичні місця, музеї, досліджувати культурноісторичну
У 2002 р. Ярослава Зіновіївна відкрила приватний спадщину країн, де вже побувала. Її життєве кредо: «Ducunt
кабінет для надання медичної допомоги із застосуванням ме volentem fata, nolentem trahunt» — «Того, хто бажає, доля
тодик народної і нетрадиційної медицини (гомеопатії, анти веде, а того, хто опирається, — волочить».
гомотоксикології, санумтера
пії), який з 2010 р. працює на базі
клініки «Новодерм» у м. Львові.
З 2000 р. вона є слухачем курсів
із класичної та клінічної гомео
патії в Київському медичному
інституті УАНМ, курсів з анти
гомотоксикології. Отримала спе
ціалізації з народної, нетради
ційної, сімейної медицини в
ЛДМУ імені Данила Галицько
го. Крім того, постійно поглиб
лювала знання з класичної гоме
опатії на авторських семінарах
Зустріч випускників педіатричного факультету, 2011 р.
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