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Євгенія Хомівна Заремба
(до 80-річчя від дня народження)

20 березня 2015 р. виповнилося 80 років від
дня народження і 56 років лікарської, науковопедагогічної та громадської діяльності Євгенії
Хомівни Заремби – академіка Академії наук
вищої освіти України, доктора медичних наук,
заслуженого професора Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького.
Євгенія Хомівна народилася в с. Ржищів на
Волині. Закінчила з відзнакою лікувальний
факультет Львівського державного медичного
інституту в 1959 р. З 1959 до 1970 р. працювала
лікарем-терапевтом вузлової лікарні ст. Львів. У
1962–1964 рр. навчалася в клінічній ординатурі
на кафедрі факультетської терапії ЛДМІ.
У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію.
Працювала асистентом кафедри факультетської
терапії (1970–1976), доцентом кафедри шпитальної терапії ЛДМІ, завідувачем кафедри
терапії № 2 факультету вдосконалення лікарів і
провізорів ЛДМІ, завідувала кафедрою сімейної
медицини (1983–2005). У 1988 р. захистила докторську дисертацію, у 1989 р. їй було присвоєно
звання професора. З 1993 до 1996 р. працювала

деканом факультету вдосконалення лікарів і
провізорів, була членом експертної комісії з
«внутрішніх хвороб» ВАК України (2001–2005). У
2004 р. обрана академіком Академії наук вищої
школи України. З 2005 р. – професор кафедри
сімейної медицини факультету післядипломної
освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького.
У 1995 р. кафедру терапії № 2 реорганізовано в кафедру сімейної медицини – перший
навчально-методичний центр з організації та
впровадження сімейної медицини в Україні.
Є.Х. Заремба стала засновником першої кафедри сімейної медицини та Асоціації сімейних
лікарів в Україні. Під її керівництвом опрацьована
концепція організації сімейної медицини,
розроблені навчальні плани, програми та методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять. Під редакцією
Є.Х. Заремби видано низку навчальних посібників: «Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів» (2004, 2007), «Нетрадиційні
методи лікування в практиці сімейного лікаря»
(2010), «Кардіологія для сімейних лікарів» (2012),
«Менопауза: міждисциплінарні аспекти» (2012),
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«Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб
у практиці сімейного лікаря» (2014), «Енциклопедія сімейного лікаря» в 5 томах та ін.
Основні напрямки наукових досліджень:
діагностика та лікування ішемічної хвороби
серця, гіпертонічної хвороби, ревматизму, вивчення дисплазії сполучної тканини, системних
автоімунних захворювань, органів дихання, ендокринної патології, системи зсідання крові,
варіабельності ритму серця, імунної реактивності та функції кори наднирників. Є.Х. Заремба
розробила новий метод лікування глюкокортикоїдами та інсуліном.
Академік Є.Х. Заремба – член Європейського товариства кардіологів, дійсний член Асоціації
превентивної та антиейджинг медицини, член
«Всеукраїнської міжнародної асоціації здоров’я
НТШ», член атестаційної комісії управління охорони здоров’я Львівської області, голова
Львівського обласного товариства кардіологів
(з 1985 р.), дійсний член Європейської та Світової організацій сімейної медицини і загальної
практики (WONCA), віце-президент Асоціації
сімейних лікарів України, президент Асоціації
сімейних лікарів Львівщини, член правління
терапевтичного товариства України, член спеціалізованої вченої ради за спеціальностями
«Внутрішні хвороби» і «Загальна практика –
сімейна медицина» Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
член спеціалізованої вченої ради при ЛНМУ
ім. Данила Галицького за спеціальностями
«Внутрішні хвороби», «Кардіологія», член
атестаційної комісії управління охорони здоров’я
Львівської області, член наукового товариства
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ім. Т.Г. Шевченка. Головний редактор журналу
«Практична медицина» (1996–2000). Член редколегії низки фахових журналів: «Українського
кардіологічного журналу», «Українського ревматологічного журналу», «Сімейна медицина»,
«Сімейна медицина і сімейна медсестра»,
«Практикуючий лікар», «Львівський клінічний
вісник», «Лечебное дело». Нагороджена грамотами МОЗ України, почесною відзнакою
«Великого Князя Володимира» (2007); нагородою Ярослава Мудрого (2007); численними подяками, дипломами, медалями.
Є.Х. Заремба – автор 910 друкованих праць.
Серед них 41 монографія, 26 методичних
рекомендацій, 15 патентів і 15 – рацпропозицій.
Під її керівництвом захищено більше 20 кандидатських дисертацій, наразі готуються до захисту 2 докторських і 5 кандидатських.
Євгенія Хомівна відома як чудовий організатор, клініцист, учений, досвідчений педагог,
лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «Кардіологія», «Терапія», «Загальна
практика – сімейна медицина». Їй притаманні
любов до праці та знань, нестримний творчий
пошук, людяність, чуйність, скромність. Завдяки
своїй коректності, витриманості, доброзичливості, вимогливості до себе та колег, високій
професійній майстерності та організаторським
здібностям користується заслуженим авторитетом.
Асоціація кардіологів України та редакційна
колегія «Українського кардіологічного журналу»
вітають шановну Євгенію Хомівну з ювілеєм,
зичать міцного здоров’я, миру, наснаги та успіху
у всіх справах!

