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Євгенія Хомівна Заремба
(до 75-річчя від дня народження)
20 березня 2010 р. виповнилося
75 років від дня народження і 50 років
лікарської, науково-педагогічної та
громадської діяльності Євгенії Хомівни
Заремби – академіка Академії наук
вищої освіти, доктора медичних наук,
заслуженого професора Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького.
Євгенія Хомівна народилася в
с. Ржищів Берестечківського (нині Горохівського) району Волинської області.
Після закінчення у 1959 р. з відзнакою
Львівського державного медичного інституту працювала лікарем-терапевтом вузлової лікарні ст. Львів, навчалася
в клінічній ординатурі при кафедрі факультетської терапії ЛДМІ. У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію
на тему: «Кортикостероидная терапия методом переменного «гормонального вакуума». У Львівському державному медичному інституті пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри та декана факультету. Під
керівництвом професора Є.Х. Заремби була організована кафедра сімейної медицини Львівського національного медичного університету – перший навчальнометодичний центр з організації та впровадження
сімейної медицини в Україні. На її базі підготовлено
понад 100 методичних робіт з навчального процесу. У
1988 р. Є.Х. Заремба захистила докторську дисертацію
на тему: «Применение прерывистого курса лечения глюкокортикоидами и инсулином у терапевтических больных». У 1989 р. їй було присвоєно звання професора. У
2004 р. обрано академіком Академії наук вищої освіти
України.
Є.Х. Заремба – дійсний член Європейської та
Світової організацій сімейної медицини і загальної
практики, член Європейського товариства кардіологів, віце-президент Асоціації сімейних лікарів України, президент Асоціації сімейних лікарів Львівщини,
дійсний член превентивної антиейджинг медицини,
член «Всеукраїнської Міжнародної Асоціації Здоров’я
НТШ», член правління терапевтичного товариства
України, член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «внутрішні хвороби» Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
член спеціалізованої вченої ради при ЛНМУ імені
Данила Галицького за спеціальністю «внутрішні хвороби», «кардіологія», член атестаційної комісії управлін-

ня охорони здоров’я Львівської області, член редакційної ради шести
журналів, член наукового товариства
імені Т.Г. Шевченка. Керівник Львівського регіонального відділення
Академії наук ВО України, член
координаційної ради МОЗ України із
сімейної медицини. Впродовж двох
періодів була членом експертної комісії з внутрішніх хвороб ВАК України, з
1985 року – голова Львівського обласного товариства кардіологів.
Нагороджена медаллю імені
М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні
здоров’я», почесною відзнакою «Великого князя Володимира» – орденом
«Мала срібна зірка», нагородою Ярослава Мудрого,
дипломами за кращі підручники: Енциклопедія
«Сімейна медицина», «Вибрані питання кардіології
для сімейних лікарів» та інші.
Основні напрямки наукових досліджень: вивчення варіабельності ритму серця при ішемічній хворобі
серця, гіпертонічній хворобі, ревматизмі, системних
захворюваннях сполучної тканини, хворобах органів
дихання, ендокринній патології. Займається організацією сімейної медицини в Україні, вивченням
дисплазії сполучної тканини, системи зсідання крові,
імунної реактивності та функції кори наднирників.
Є.Х. Заремба – автор 758 друкованих робіт,
більша частина яких присвячена питанням кардіології.
Серед них 30 монографій, наукових посібників і
словників, 7 патентів і 3 посвідчення про державну
реєстрацію прав автора на твір, 2 авторських посвідчення, 23 інформаційних листи, 15 – рацпропозицій.
Під її керівництвом захищено 14 кандидатських
дисертацій. Постійно підтримує науково-практичний
зв’язок з лікарями інших країн, бере активну участь у
конференціях і з’їздах.
Академік Є.Х. Заремба відома як прекрасний
організатор, клініцист, досвідчений педагог, їй притаманні любов до праці та знань, нестримний творчий
пошук, скромність і доброзичливість, готовність допомогти кожному.
Президія правління Асоціації кардіологів України,
редколегія «Українського кардіологічного журналу»
вітають Євгенію Хомівну з ювілеєм, зичать міцного
здоров’я, багато років життя, родинного благополуччя, нових творчих успіхів.

