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андидат медичних наук. Лікар акушергінеколог,
лікар УЗД, репродуктолог. Магістр з економіки підпри
ємства.
Народився 2 липня 1977 р. у м. Львів у родині Євге
на Миколайовича та Надії Михайлівни. Тато — учений,
доктор економічних наук, професор. Батьки стали пер
шим і найповажнішими авторитетами в житті Ігоря.
Завдяки закладеним ними цінностям та орієнтирам він
вирішив обрати непростий шлях лікаря.
З 1992 до 1994 р. І. Є. Палига працював санітаром у
палатному інфарктному відділенні Львівського облас
ного кардіологічного центру. В 1997 р. призначений на
посаду медсестри палати інтенсивної терапії цього
відділення, де працював до 2000 р.
З 1994 р. навчався в ЛДМІ, який закінчив із відзна
кою в 2000 р., отримавши диплом лікаря за фахом
«Лікувальна справа». Студентські роки Ігор Євгенович
згадує з великою теплотою. Він вдячний своїй alma
mater за те, що в її стінах познайомився з багатьма ціка
вими людьми та непересічними особистостями.
У 2000–2001 рр. проходив інтернатуру на посаді
лікаряінтерна з терапії у Львівському обласному кар
діологічному центрі (пізніше — з акушерства і гінеко
логії на базі Львівського обласного клінічного перина
тального центру). З 2001 до 2003 р. працював лікарем
УЗД у відділенні функціональної діагностики.
Початок ХХІ ст. ознаменувався бурхливим розвит
ком допоміжних репродуктивних технологій у
Західному регіоні Україні. З 2003 р. Ігор Євгенович
працював на посаді лікаря УЗД ПП «Медичний центр
«Інтерсоно». В тому ж році очолив клінічне відділення
цього центру.
В 2004 р. І. Є. Палига став старшим лаборантом ка
федри акушерства і гінекології № 2 ЛНМУ імені Дани
ла Галицького, упродовж 2006–2008 рр. обіймав посаду
асистента кафедри.
У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію
«Моніторинг матковоплацентарноплодового крово
обігу при хронічній гіпоксії плода».
З 2009 р. Ігор Євгенович — директор ТзОВ «Клініка
репродукції людини «Альтернатива». А ще — душа та
улюбленець колективу цього підприємства.
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Завдяки інтеграції його практичної та наукової
діяльності 5 тис. подружніх пар отримали можливість
стати батьками. Щороку він проводить у середньому
300 циклів запліднення in vitro, частину з них — безкош
товно. Ігор Євгенович першим у Західному регіоні країни
провів пункції фолікулів та перенесення ембріонів у по
рожнину матки. Завдяки його наполегливій праці з’яви
лася на світ перша у Західній Україні дитина після IVF,
ICSI, а також перша в Україні дитина після заморожу
вання ембріонів методом вітрифікації.
І. Є. Палига — член президії Української асоціації реп
родуктивної медицини. Постійно підвищує свій профе
сійний рівень, відвідує міжнародні та вітчизняні конфе
ренції, з’їзди і семінари, активно долучається до підготовки
репродуктологів для інших клінік IVF, проводить online
консультації. Ігор Євгенович займається просвітницькою
діяльністю серед молоді, зокрема поширює інформацію
про контрацепцію та небезпеку абортів. Бере участь у теле
і радіопередачах, готує статті для періодичних видань (вже
опубліковано більше 25 праць).
У 2010 р. він із відзнакою закінчив Українську
академію друкарства за спеціальністю «Економіка і
підприємництво» та здобув кваліфікацію бакалавра (а в
2011 р. — магістра) з економіки підприємства.
Особливе місце у професійній діяльності Ігоря Па
лиги посідає благодійність: він проводить безкоштовну
діагностику онкохворих та представників малозабезпе
чених верств населення. Загалом за роки роботи обсте
жив понад 8 тис. пацієнтів.
Ігор Євгенович має дві пристрасті: це робота в реп
родуктології та швидкісний рух. Обидві часто захоплю
ють подих, обидві вимагають неабияких навичок та
вмінь. Задоволення від вирішення складної проблеми,
результатом чого є народження здорової дитини після
багатьох років боротьби з безпліддям, можна порівняти
хіба з емоціями, які переповнюють водія спортивного
суперкара або мотоцикла.
І. Є. Палига — переможець історичного ралі «Grand
Prix Leopolis — 2013» в класі «F», байкер, член клубу
«Huligan bikers Lviv».
Проте найбільша гордість Ігоря Євгеновича — донька
школярка Даринка.
Його головне професійне кредо: «Народився сам,
допоможи іншому!».

