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 90-річчя члена-кореспондента 
НАН України Л.А. ПИРОГА 

1 березня виповнюється 90 років доктору медичних наук, про-
фесору, академіку НАМН України, члену-кореспонденту НАН 
України, професору кафедри нефрології і нирковозамісної те-
рапії Національного університету охорони здоров’я України 
ім. П.Л. Шупика Любомиру Антоновичу Пирогу.

У 1954 р. Л.А. Пиріг з відзнакою закінчив Львівський дер-
жавний медичний інститут. Від 1958 до 1961 р. — аспірант 
Українського НДІ клінічної медицини ім. М.Д. Стражеска, у 
1962–1973 рр. — асистент, доцент кафедри терапії Київсько-
го державного медичного інституту ім. О.О. Богомольця. 
У 1973 р. перейняв від проф. А.П. Пелещука керівництво від-
діленням терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та 
нефрології, завідувачем якого залишався до 2002 р. Упродовж 
1977–1990 рр. обіймав також посаду заступника директора з 
наукової роботи цього Інституту. З ініціативи Л.А. Пирога у 
1995 р. при Київському інституті удосконалення лікарів було 
відкрито кафедру нефрології, якою він завідував до 2010 р. Від 
1979 до 1993 р. був головним нефрологом МОЗ України.

Наукові дослідження Л.А. Пирога стосуються патогенезу і 
лікування однієї з найпоширеніших хвороб нирок — гломеру-
лонефриту, а також інших питань нефрології (патологія нирок 
і вагітність, немедикаментозні методи лікування, епідеміологія 
тощо). Він підтвердив ефективність кліматотерапії хворих на 
хронічний гломерулонефрит та пацієнтів після транспланта-
ції нирки в умовах Південного берега Криму. У 1982 р. з його 
ініціативи створено Українську асоціацію нефрологів, яку він 
очолював до 2005 р. Під керівництвом і за участю Л.А. Пирога 
кожні чотири роки відбувалися Всеукраїнські науково-прак-
тичні конференції з питань нефрології.

Л.А. Пиріг — автор понад 500 наукових публікацій, більш як 
20 посібників і підручників. Під його керівництвом захищено 
21 кандидатську і 3 докторські дисертації. Він заслужений діяч 
науки і техніки України, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки. За вагомі наукові досягнення і активну 
громадську діяльність його нагороджено орденами «Знак по-
шани» і князя Ярослава Мудрого, відзначено почесними гра-
мотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.


