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ДО 90-РІЧЧЯ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА ГАНІТКЕВИЧА
Ярослав Володимирович
Ганіткевич народився 9 липня 1929 року в м. Радехові
на Львівщині в родині ремісника. Після закінчення Львівського медичного інституту
працював у Львівському медичному і Чернівецькому
університетах, Івано-Франківському медичному інституті, в академічних інститутах Львова. Пізніше захистив
докторську дисертацію, став
професором.
Ярослав Володимирович
Ганіткевич
автор
понад
300 наукових праць, 200 з
яких присвячені вивченню
фізіології. Чільне місце в
науковому доробку посідають праці з історії медицини.
Цьому напрямку вчений
присвятив більше 100 робіт,
серед них праці «Українські
лікарі – вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи» (Львів,
2001), «Історія української медицини в датах та
іменах» (Львів, 2004) та підручник з історії медицини, який витримав два видання (2004 і 2018).
Над своєю першою працею автор працював
більше 10 років, використав матеріали фондів
бібліотек України, архівні дані та діаспорну літературу. В книзі автор подав 40 біографічних
нарисів про українських лікарів – учених, які працювали у першій половині ХХ ст. та були викреслені тоталітарним режимом з історії медицини в
УРСР. Найбільш повно представлена діяльність
лікарів-науковців у період Української Національної революції в УНР і в Українській Державі, а також під час «Українського ренесансу в 20-х і на
початку 30-х років».
У наступних роботах автор розкрив історію розвитку медицини княжих часів, козацької

держави; окремо окреслив
розвиток монастирської, народної та цехової медицини,
початки сучасної наукової медицини на українських землях. Максимально повно наведені замовчувані за часів
тоталітаризму нації та фактів
із розвитку української наукової медицини. Матеріали про
діяльність українських лікарів і вчених у період «Українського ренесансу ХХ років» у
діаспорі. Подано статистичні
дані різних літ про стан охорони здоров’я, демографічні
показники. Наведено дані про
видатних лікарів різних національностей, які працювали
на українських землях, про лікарів українців, які проживали
за межами України.
У підручнику «Історія медицини», який розповсюджено
в усіх медичних закладах вищої освіти, Ярослав Володимирович розкрив на
кожному історичному відрізку і медицину Україну,
і світову медицину, а також розділив медицину на
медико-біологічну науку, клінічну медицину, громадську медицину та фармацію і робить основний висновок, як медицина за тисячоліття свого
існування долає шлях від примітивних уявлень
про хвороби до соціальної зумовленості здоров’я
людини.
Я. В. Ганіткевич – активний діяч українського
національного відродження, засновник і дійсний
голова Лікарської комісії та дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.
Вітаємо Ярослава Володимировича з ювілеєм
та бажаємо йому міцного здоров’я, добробуту,
благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та творчої наснаги!
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