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13 лютого 2015 року виповнилося 70 років від дня 
народження професора кафедри фтизіатрії та пульмоно-
логії Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького Миколишин Лідії Іванівни.

Л.І. Миколишин народилася в сім’ї службовця. 1961 
року закінчила Лопатинську середню школу Львівської 
області. Цього ж року вступила до Львівського медично-
го училища № 1, яке закінчила з відзнакою у лютому 1964 
р. Протягом трьох років працювала медичною сестрою 
хірургічного відділення районної лікарні, надалі — опе-
раційною сестрою в торакальному відділенні протиту-
беркульозного ГІВВ у м. Львові.

З 1969 по 1975 рр. навчалася на педіатричному 
факультеті Львівського державного медичного інститу-
ту, а з 1975 по 1976 рр. проходила інтернатуру в 
м. Луцьку Волинської області.

З 1976 по 1980 рр. працювала заступником головно-
го лікаря з охорони материнства і дитинства Любомль-
ської районної лікарні на Волині.

З червня 1980 по 1989 р. — молодший науковий 
співробітник Львівського НДІ туберкульозу. З 1989 по 
1994 рр. — старший науковий співробітник Львівського 
НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України, який в 1989 р. 
реорганізовано у Львівський НДІ туберкульозу; з 1994 
по 2000 рр. — провідний науковий співробітник відділу 
туберкульозу та неспецифічних захворювань легень 
Львівського НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. З 
2000 по 2003 рр. — головний науковий співробітник 
Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
АМН України, з 2006 по 2012 рр. — завідувач кафедри 
педіатрії ТзОВ Львівського медичного інституту, з грудня 
1912 по даний час — професор кафедри фтизіатрії та 
пульмонології Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.

1988 року захистила кандидатську дисертацію на 
тему “Захворюваність на пневмонію і її особливості в 

інфікованих туберкульозом дітей”. 1991 року їй надано 
вчене звання старшого наукового співробітника за спе-
ціальністю “Фтизіатрія”. У січні 2000 р. захистила доктор-
ську дисертацію на тему “Особливості патоморфозу, клі-
нічних проявів, виявлення та імунопрофілактики тубер-
кульозу в дітей раннього і дошкільного віку в сучасних 
умовах”, цього ж року отримала ступінь доктора медич-
них наук, а 2014 року їй надано вчене звання професора 
з спеціальності “Фтизіатрія”.

Основні напрямки наукових досліджень ювілярки: 
особливості пневмонії у інфікованих туберкульозом 
дітей; стан системного імунітету в інфікованих і неінфіко-
ваних туберкульозом дітей; особливості патоморфозу 
туберкульозу, клінічних проявів, виявлення та імунопро-
філактики туберкульозу в дітей раннього і дошкільного 
віку; патоморфоз туберкульозу мозкових оболонок і 
центральної нервової системи; туберкульоз в ефективно 
щеплених БЦЖ і причини його виникнення; особливості 
вперше виявленого туберкульозу у фазах зворотного 
розвитку; причини виникнення загострення туберкульо-
зу органів дихання в дітей під час стаціонарного лікуван-
ня; причини повторної госпіталізації хворих на туберку-
льоз дітей.

Має публікації з історії української медицини, вивча-
ла традиції української та світової фітотерапії, які уза-
гальнила у книжці “Фітотерапія хвороб органів дихання і 
туберкульозу”.

В даний час ювілярка вивчає особливості позалеге-
невого туберкульозу в дітей. Під її керівництвом викону-
ється кандидатська дисертація.

Автор близько 130 наукових і навчально-методичних 
праць, серед них авторське свідоцтво на винахід, 
навчально-методичний посібник, 12 навчально-
методичних розробок для практичних і самостійних 
занять студенів, 3 навчально-методичні розробки для 
практичних лікарів. 

Нагороджена значком “Відмінник охорони здоров’я” 
та медаллю “Ветеран праці”. Має похвальні грамоти та 
подяки.

Плідну наукову та лікарську діяльність успішно поєд-
нувала з науково-суспільною роботою. Вона член УЛТ у 
Львові з 1990 року. З 1992 по 1996 рр. — член Головної 
управи УЛТ у Львові, голова секретаріату.

Свій славний ювілей професор Л. І. Миколишин 
зустрічає у доброму здоров’ї й працездатності, сповнена 
життєвого натхнення.

Вітаючи Лідію Іванівну з ювілеєм, бажаємо їй міцного 
здоров’я, подальших успіхів, довгих років життя та усіх 
людських благ. 
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