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Основна сфера її діяльності — ведення вагітності,
пологи та педіатрія. Проходила підвищення кваліфікації
за напрямами «Проблеми пульмонології», «Проблеми
нефрології», «Лікування інфекційних хвороб», «Особ�
ливості реабілітації кардіологічних пацієнтів».

З 2011 р. О. Б. Яцина працює лікарем у Військово�
медичному управлінні Служби безпеки України (м. Київ).

Захопленням та другою професією Ольги Борисів�
ни є гомеопатія. У 2005 р.
вона отримала диплом ліка�
ря�гомеопата та відкрила
приватну справу у сфері го�
меопатії. Вперше з гомеопа�
тичним методом лікування
ознайомилася факультатив�
но ще під час навчання у
Львівському медичному уні�
верситеті, а продовжила вив�
чати його у Гомеопатичному
центрі ім. Дем’яна Попова.
Прослухала курс авторських
семінарів Тетяни Дем’янівни
Попової, була слухачем кур�
сів удосконалення з педіатрії Віри Олексіївни Рудовсь�
кої. Упродовж 2005–2008 та 2012 роках вона брала
участь у з’їздах гомеопатів України.

Гомеопатія, на її думку, не просто лікарська практи�
ка, а світоглядна філософія. Як альтернативний напрям
у медицині, вона базується на методі зцілення малими
дозами ліків за законом подібності. Гомеопатичні ліки
виготовляють із сировини виключно органічного
походження (рослин, комах, мінералів). Тож основою
для виробництва ліків є тільки речовини природного
походження. Гомеопатія — це індивідуальна терапія, ме�
тою якої є дія на процеси саморегуляції організму за до�
помогою ліків, підібраних індивідуально, з урахуван�
ням реактивності хворого. 

О. Б. Яцина — член Асоціації гомеопатів України.
Ольга Борисівна щаслива у шлюбі. Виховує доньку

Есперанс (2007 р. н.).
Її життєве і професійне кредо: «Щохвилинно змен+

шувати печалі світу та примножувати його радості».
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ФАКУЛЬТЕТУ (2002)

Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

Народилася 10 травня 1979 р. у смт Стара
Вижівка Волинська області. Батько, Борис Васильович,
за освітою ветеринарний лікар, мати, Тамара Кузьмівна, —
вчитель іноземних мов.

Ольга Яцина з дитинства мріяла стати лікарем. У
1996 р. вона вступила на лікувальний  факультет Львів�
ського державного медичного університету, а в 2002 р. із
відзнакою закінчила вже Львівський державний універ�
ситет імені Данила Галицького, опанувавши спеціаль�
ність «Лікувальна справа».

Вона із повагою та вдячністю згадує викладачів
перших курсів: професора кафедри нормальної ана�
томії Лесю Ростиславівну Матешук�Вацебу, доцента
цієї кафедри, історика медицини Едварда Леонови�
ча Фрайфельда, доцента, завідувача кафедри
нормальної анатомії Михайла Андрійовича Нетлю�
ха. Саме вони стали прикладом інтелігентності,
освіченості та порядності, надихали та вчили люби�
ти обрану професію.

Успішна студентка, Ольга Борисівна отримала нап�
равлення на наукову роботу. Протягом 2002–2003 рр.
проходила інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на
базі Волинської обласної клінічної лікарні. З 2003 до
2008 р. вона працювала лікарем�терапевтом у Київській
міській студентській поліклініці.

Ольга Борисівна разом з одногрупниками, 2002 р.

З донькою Есперанс




