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ЮВІЛЕЇ

ПРОФЕСОР ШЕВАГА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ СВЯТКУЄ СВІЙ ЮВІЛЕЙ

4 травня 2019 року Заслужений діяч науки і техніки 
України, професор Шевага В. М. святкує 80-літній ювілей. 
1985 року на базі двох неврологічних та двох нейрохі-
рургічних відділень лікарні швидкої медичної допомоги 
він організував і очолив кафедру рефлексотерапії та не-
йрохірургії факультету післядипломної освіти лікарів 
Львівського державного медичного університету.

Працівники кафедри під керівництвом професора 
Шеваги В. М. постійно освоювали нові прогресивні ме-
тоди діагностики патології центральної та периферичної 
нервової системи. Проводили дослідження мікроцир-
куляції методом бульбарної мікроскопії за  допомогою 
щілинної лампи; обстеження току крові у магістральних 
артеріях головного мозку, а також дослідження крово-
току у різних периферичних артеріях методом транскра-
ніальної та екстракраніальної доплерографії.

На  кафедрі впроваджені електроенцефалографічне 
та електронейроміографічне обстеження, ехоенцефало-
скопія, селективна церебральна ангіографія, ендовас-
кулярне виключення мішкоподібних аневризм мікро-
спіралями, що  відокремлюються, виключення з  крово-
току артеріовенозних мальформацій склеювальними 
композиціями, аневризм відкритим методом, тромбек-
стракція та внутрішній артеріальний тромболізис.

Професор Шевага В. М. організував потужну біохіміч-
ну лабораторію, в якій проводять біохімічні дослідження 
вмісту дезокси- та  рибонуклеїнової кислот, активності 
лужних та  кислих дезокси- та  рибонуклеаз, сполук се-
редньо-молекулярної маси, показників пероксидного 
та білкового окислення ліпідів, кількості L-аргініну в си-
роватці венозної крові та нітритів в сечі.

Учні професора В. М. Шеваги створили комп'ютерні 
програми «Тестування когнітивних функцій людини» 
та «Шкала прогнозу виходу пацієнтів з важкою черепно-
мозковою травмою». Дослідницька група кафедри на чолі 

з професором В. М. Шевагою впровадила та запатентува-
ла термін «Інсультна хвороба» 2014 року.

За  час існування кафедри невропатології та  нейро-
хірургії в Міській клінічній лікарні швидкої медичної до-
помоги набагато збільшився обсяг хірургічних втручань 
при всіх видах нейрохірургічної патології, а також кількість 
виконаних операцій. Були впроваджені в практику мікро-
хірургічні втручання при пухлинах головного і спинного 
мозку, травмах периферичних нервів і спинного мозку, при 
патології міжхребцевих дисків і при віддалених наслідках 
травматичних пошкоджень спинного мозку та больових 
синдромах. У нейрохірургічних відділеннях стали широ-
ко використовувати методи стабілізації хребта переднім 
і  заднім доступом. Впроваджена в  практику двоетапна 
реабілітація хворих з руховими порушеннями при травмах 
головного та спинного мозку, ураженнях судин головного 
мозку, що дало можливість суттєво скоротити перебуван-
ня хворих в стаціонарі та звести до мінімуму післяопера-
ційні ускладнення та ускладнення при травмі хребта.

Під керівництвом та при безпосередній участі профе-
сора Шеваги В. М. працівники кафедри отримали 15 патен-
тів на винаходи, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського 
права на твір, впровадили в практику 35 раціоналізатор-
ських пропозицій, видали 5  підручників, 9  посібників, 
23 монографії, 3 словники, 4 довідники, 14 інформаційних 
листів, 71 методичне видання та велику кількість медично-
інформаційної літератури, а підручник «Невропатологія» 
(2010) ввійшов в  перелік 12  найактуальніших видань 
видавництва «Медицина» 2011 року. Всього працівники 
кафедри опублікували понад дві тисячі робіт.

Під керівництвом професора Шеваги В. М. на кафед-
рі та  у  неврологічних і  нейрохірургічних відділеннях 
ведеться велика наукова робота, результатом якої став 
захист 3 магістерських робіт, 19 кандидатських дисерта-
ційних робіт та 5 докторських дисертаційних робіт.

В цей час на кафедрі виконуються одна докторська 
та 5 кандидатських дисертаційних робіт.

Професор Шевага В.  М. створив потужну невроло-
гічно-нейрохірургічну школу. Вихованцями школи був 
завідувач кафедри неврології стоматологічного факуль-
тету доктор медичних наук, професор Пшик С. С., є за-
відувач кафедри нетрадиційної медицини факультету 
післядипломної освіти доктор медичних наук, професор 
Андріюк  Л.  В., завідувач кафедри невропатології та  не-
йрохірургії факультету післядипломної освіти, доктор 
медичних наук, професор Паєнок  А.  В., Герой України, 
директор Інституту проблем медичної ре абі літації, член-
кореспондент Національної академії медичних наук 
України, доктор медичних наук, професор Козявкін В. І.

Шевага Володимир Миколайович проводить різно-
сторонню наукову роботу та активно впроваджує сучасні 
методи та наукові досягнення неврології та ней ро хірургії 
в клінічну практику в України, за що був нагороджений 
Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною 
грамотою Міністерства освіти України, йому надано зван-
ня Заслужений діяч науки і техніки України.

Співробітники кафедри невропатології 
та  нейрохірургії Львівського державного 
медичного університету

Президія «Асоціації неврологів, психіат рів і наркологів 
України» приєднується до привітань ювіляру.




