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Н

ародився 7 вересня 1953 р. у м. Мар’їна Горка
(Білорусь). Батько, Микола Михайлович (1918 р. н.), був
військовослужбовцем, мама, Ванда Францівна (1924 р. н.),
— домогосподаркою.
Взірцем високого професіоналізму для Євгена став йо
го дід Франц Францович Левицький — талановитий
сільський фельдшер із Житомирщини, який знав багато
забутих методів народної медицини і наполягав на тому,
що лікувати потрібно не хворобу, а хворого. Під його впли
вом у 1974 р. Є. М. Трізна став студентом педіатричного
факультету Львівського державного медичного інституту.
Здобувши вищу освіту, упродовж семи років працював
лікаремінфекціоністом у Першій інфекційній лікарні
м. Львова. Водночас закінчив курси з психіатрії, психо
терапії, наркології, голкорефлексотерапії.
В 1987 р. після набуття чинності Закону «Про інди
відуальну трудову діяльність» Євген Миколайович орга
нізував власну справу — відкрив кабінет стресопсихоте
рапії для лікування хворих на алкоголізм в амбулаторних

умовах. До лікаря звертаються хворі не лише з України.
За понад 20 років медичної практики він звільнив від
алкогольної залежності тисячі пацієнтів та досягнув чима
лих успіхів — ремісії (терміни тверезості після лікування)
становлять більше 20 років.
Є. М. Трізна співпрацює з кафедрою психіатрії та пси
хотерапії факультету післядипломної освіти Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галиць
кого та осередком Української спілки психотерапевтів.
Про викладачів, які навчали тонкощам лікувальної
справи та вкладали душу у нове покоління медиків, зали
шилися найтепліші спогади. Рідним домом став для Євге
на Трізни і його однокурсників студентський гуртожиток,
де минули найкращі роки юності. Студенти там не тільки
проживали і навчалися, а й влаштовували багато тематич
них зустрічей і вечорів із викладачами інституту та цікави
ми людьми. Такі заходи завжди підтримував декан педіат
ричного факультету, професор Михайло Борисович Тітов.
Євген Миколайович щасливий у шлюбі. Його дру
жина, Ганна Германівна, працює викладачем фортепіано
у дитячій музичній школі. Разом подружжя виховало
сина Миколу (1976 р. н.),
який, продовжуючи спра
ву батька, вступив до
Львівського національно
го медичного університе
ту. Після першого курсу
він склав іспити і пере
вівся в Люблінську ме
дичну академію (Поль
ща), яку успішно закінчив
у 2000 р. Нині Микола
Трізна — спеціалістпси
хіатр, громадянин Поль
щі, проживає і працює у
м. Вроцлав.
Євген Миколайович
ще зі студентських років
зберіг свої найбільші за
хоплення, серед яких —
музика, фото і кінозйомка.
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