
ЮВІЛЕЇ 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (43), 2012 219

КАНДИДАТУ БІОЛОГІЧНИХ НАУК, СТАРШОМУ НАУКОВОМУ 
СПІВРОБІТНИКУ, ВІДМІННИЦІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЗАСЛУЖЕНОМУ 
ВИНАХІДНИКУ УКРАЇНИ РОЗАЛІЇ СЛИВКО – 70 

 
Колектив Державної установи “Науково-практичний медич-

ний центр “Реабілітація” МОЗ України» щиро вітає кандидата 
біологічних наук, старшого наукового співробітника, Відмінника 
охорони здоров’я, Заслуженого винахідника України — Сливко 
Розалію Яношівну з гарною датою — 70-річчям. 
Сливко (Головачко) Розалія Яношівна народилась 4 квітня 

1942 року в селі Балашівці Мукачівського району Закарпатсь-
кої області.  
Розпочала трудову діяльність у 19-річному віці, працюючи 

медичною сестрою. Після закінчення хімічного факультету 
Ужгородського державного університету в 1968 р. одержала 
спеціальність хіміка-органіка і, починаючи з 1969 р., присвяти-
ла себе науковій діяльності. Розалія Яношівна пройшла шлях 
від старшого лаборанта, молодшого і старшого наукового спів-

робітника до провідного наукового співробітника лабораторії імунології і біохімії Ужгородсь-
кої філії Одеського науково-дослідного інституту курортології.  
Молодість і ентузіазм, цілеспрямованість і надзвичайна працелюбність стали запорукою 

яскравого наукового успіху Розалії Яношівни. Своїми дослідженнями вона зробила свій вне-
сок у розуміння глибинних механізмів лікувального ефекту спелеотерапії при бронхіальній 
астмі. Вже через п’ять років після початку роботи, в 1975 році, одна з перших серед молодо-
го покоління науковців Ужгородської філії Одеського НДІ курортології на засіданні спеціалі-
зованої вченої ради медичного факультету Ужгородського державного університету успішно 
захистила кандидатську дисертацію на тему “О перестройке некоторых сторон минерально-
го, гистаминового и белкового обменов у больных бронхиальной астмой под влиянием ком-
плексного лечения с применением микроклимата Солотвинских солекопей”, у 1976 році оде-
ржала науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю “Біологічна хімія”.  
За період наукової діяльності Розалія Яношівна брала активну участь у всіх наукових напря-

мках Ужгородської філії Одеського НДІ курортології. В перші роки створення установи це були 
дослідження з ґрунтовного вивчення хімічних властивостей природних мінеральних вод Закар-
паття та біохімічного обґрунтування можливостей їх переформування та збереження і віднов-
лення лікувальних властивостей. Починаючи з кінця 60-х років, у рамках нового напрямку нау-
кових досліджень, що стосувались наукового обґрунтування можливостей лікувального застосу-
вання мікрокліматичних умов Солотвинських соляних шахт та вивчення механізмів їх лікуваль-
ного впливу у хворих на бронхіальну астму, очолила цілий напрямок біохімічних досліджень — 
обміну електролітів, біогенних амінів, білків крові та інших біологічно активних речовин. Ці дос-
лідження стали важливими критеріями доказовості лікувального ефекту спелеотерапії, а далі — і 
її штучного аналогу — галоаерозольтерапії. 
Після захисту кандидатської дисертації Розалія Яношівна активно продовжувала наукові 

дослідження і у 1991 році їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за 
спеціальністю “Біохімія”, а в 2004 році — почесне звання Заслужений винахідник України. За 
період наукової діяльності освоїла і впровадила в роботу лабораторії більше 60 методик дос-
лідження, є автором 160 друкованих наукових праць та 108 раціоналізаторських пропозицій, 
в тому числі 14 винаходів, інформаційно-методичних видань з діагностики і лікування хворих 
на бронхіальну астму, є співавтором 2 монографій: “Лікарські рослини в фармакології” 

(2001 р.), “Динамика спектра биогенных аминов и обмена електролитов у больных бронхиаль-
ной астмой под влиянием спелеотерапии” в кн. “Спелеотерапия больных бронхиальной аст-
мой” (2000 р.).  
Розалія Яношівна зуміла знайти себе у всіх сферах життя, вона активний та ініціативний 

науковець, талановитий організатор, чудова дружина, мама і бабуся.  
Шановна Розаліє Яношівно! З нагоди свята, приєднуючись до щедрого і барвистого букету 

побажань, які лунали на Вашу честь 4 квітня, бажаємо Вам дуже міцного здоров’я, радості 
від кожного дня, гордості за успіхи Вашої доньки та любимих онучок, родинного затишку і 
тепла у Вашій оселі, любові і достатку на довгі і щасливі роки! 
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