Історична довідка про поліклініку

Комунальна 1-а міська поліклініка м.Львова заснована 05.08.1944 року і мала першу назву 4 –
Робітнича поліклініка, в 1956р. перейменована в 7-поліклініку Сталінського району м.Львова (наказ
Львівського міського відділу охорони здоров’я від 01.03.1956р. №112 на виконання рішення
виконкому Львівської міської ради депутатів трудящих від 23.02.1956р. №191 “Про впорядкування
назв міських лікувально-профілактичних установ”). Рішенням виконкому Львівської міської ради
депутатів трудящих від 31.10.1963р. №662 будинок по вул. Підвальній №7 (в даний час вул. Руська,
20) передано 7-й поліклініці м.Львова (доросле відділення).

Рішенням виконкому Львівської обласної ради депутатів трудящих від 11.09.1965р. №887 будинок
№2 по вул. Гастелло (в даний час вул. Римлянина,2) передано на баланс 7-ї поліклініки Ленінського
району м.Львова для розміщення дитячого відділення. Наказом Львівського міського відділу охорони
здоров’я від 05.11.1975 року №884 7-а міська поліклініка перейменована в 1-шу міську поліклініку.
Рішенням Львівської міської Ради депутатів трудящих від 01.09.77р. №474 приміщення площею 76,9
кв.м. будинку №1 по вул. Кармелюка передано в оренду поліклініці №1 для організації міської
лабораторії. Рішенням Львівської міської ради від 24.04.98р. №234 приміщення по вул. Кармелюка, 1
передано у повне господарське відання Державній Комунальній 1-й міській поліклініці для службових
потреб. Пунктом 3.1. цього ж рішення зобов’язано укласти договір оренди з Львівською обласною
клінічною лікарнею під лабораторію профпатології, яка функціонує по даний час.
Наказом Управління охорони здоров’я Львівської міської ради від 20.01.1999р. №9-В змінено назву
Державна комунальна 1-а міська поліклініка м.Львова на назву Комунальна 1-а міська поліклініка
м.Львова.

Головними лікарями були призначені:
05.08.1944р. – 10.06.1947р. – Чубко
10.06.1947р. – 01.12.1948р. – Корельков
01.12.1948р. – 23.08.1961р. – Ісаєва В.Г.
23.08.1961р. – 01.06.1971р. – Калінкіна Л.П.
01.06.1971р. – 04.11.1974р. – Чабара Л.П.
04.11.1974р. – 25.12.1980р. – Улан М.І.
25.12.1980р. – 13.08.1996р. – Герета Я.В.
13.09.1996р. – 15.05.1998р. – Кіт М.М.
15.05.1998р. – 23.01.2011р. – Наконечний І.А.
З 23.01.2011р по даний час в.о.головного лікаря виконує Бачун Н.К.
Дитяче поліклінічне відділення Комунальної 1-ї міської поліклініки відкрито в 1950 році, з
11.09.1965р. по даний час знаходиться в будівлі по вул. Римлянина, 2.
З 1950 року завідувачем ДПВ були Ізраілевич Б.М., Ткачук О.Р., Россихіна К.В., Костик Х.Л.,
Пришляк Б.М., Турянчик Л.В., в даний час Тузяк М.М. (з 2011р.).

