Міжнародні угоди про співпрацю ЛНМУ імені Данила Галицького

ЛНМУ імені Данила Галицького реалізує академічні міжнародні угоди з
наступними іноземними університетами:
Польща
Ягелонський університет (м. Краків)
Вроцлавський медичний університет імені П’ястів Шльонських
Познанський медичний університет імені Кароля Марцінковського
Варшавський медичний університет
Люблінський медичний університет імені Фелікса Скубічевського
Шльонський медичний університет (Катовіце-Забже)
Гданський медичний університет
Жешувський університет
Болгарія
Софійський медичний університет
Російська Федерація
Російський університет дружби народів (Москва)
Санкт-Петербурзьський медичний університет імені І.П. Павлова
Білорусь
Гродненський медичний університет
Нідерданди
Інститут політики та менеджменту в сфері охорони здоров’я Університету
Еразма Роттердамського (Роттердам)

_______________________________________________________________

Кафедри

ЛНМУ

імені

Данила

Галицького

реалізують

наступні

міжнародні проекти, які офіційно оформлені як договори про співпрацю:
ПОЛЬЩА

Люблінський медичний університет імені Фелікса Скубічевського
1. Угода між кафедрою медичної аналітики (зав. кафедри

- проф. Януш

Сольскі) і кафедрою біохімії ЛНМУ (зав. кафедри, проф. О.Я. Скляров).
2. Угода від 20.10.2008 р. між клінікою і кафедрою отоларингології, хірургії
голови і шиї (керівник - проф. Вєслав Голомбек) і кафедрою отоларингології
ЛНМУ (доц. Цимар А.В., проф. Крук М.Б.). Термін дії угоди – до 27.04. 2015 р.
3. Угода від 13.02.2013 р. між клінікою і кафедрою акушерства і перинатології
(ректор - проф. Анджей Дроп) і кафедрою акушерства, гінекології та
перинатології ФПДО ЛНМУ (проф. В.І. Пирогова).
4. Проект «Здоров’я найголовніше. Партнерські медичні університети Польщі
та України для покращення охорони здоров’я» у рамках польсько-білоруськоукраїнської програми транскордонного співробітництва. Кафедра клінічної
фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації (зав. кафедри – проф.
Зіменковський А.Б.)

Шльонський медичний університет
1. Угода між кафедрою і клінікою загальної і баріатричної хірургії та ратункової
медицини (керівник - проф. К. Сосада) і кафедрою хірургії №1 ЛНМУ (проф.
І.З. Герич).
2. Угода від 20.07.2011р. між Шльонським медичним університетом (проф. Ян
Зайда, ректор - проф. Ева Малецка-Тендера) і кафедрою епідеміології ЛНМУ

(проф. Н.О. Виноград) в рамках програми «Polish Assistance to the Prevention of
Large Public Impact Lung Diseases in Belarus and Ukraine».
3. Угода між клінікою і кафедрою кардіології Шльонського медичного
університету (проф. Міхал Тендера) і кафедрою сімейної медицини ФПДО
ЛНМУ (проф. Ю.Г. Кияк).

Вроцлавський медичний університет імені П’ястів Шльонських
1. Угода від 3.03.2013 р. між кафедрою і клінікою дитячої хірургії та урології
(зав. кафедри

- проф. Д. Патковскі, ректор – проф. М. Зєнтек), кафедрою

дитячої хірургії ЛНМУ (проф. А.А. Переяслов), ДУ «Інститут спадкової
патології АМН України» (проф. Г.Р. Акопян, директор – проф. О. Гнатейко) та
КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня ОХМАТДИТ» (І.І. Семків,
головний лікар - І. Бакум). Термін дії угоди – до 31.12. 2016 р.

Варшавський медичний університет
Угода від 27.04.2008 р. між клінікою і кафедрою отоларингології (керівник проф. Казімєж Нємчик) і кафедрою отоларингології ЛНМУ (доц. Цимар А.В.,
проф. Крук М.Б.). Термін дії угоди – до 20.10. 2015 р.

Державна вища професійна школа імені Едварда Щепаніка (Сувалкі)
Угода від 18.12.2012 р. між Державною вищою професійною школою імені
Едварда Щепаніка (ректор проф. Єжи Сікорскі) і ЛНМУ. Термін дії угоди – до
18.12. 2017 р.

Інститут фізіології і патології слуху (Каєтани біля Варшави)
1. Угода від 04.02.2008 р. між Інститутутом фізіології і патології слуху
(керівник - проф. Генрік Скаржинський) і кафедрою отоларингології ЛНМУ
(доц. Цимар А.В., проф. Крук М.Б.). Термін дії угоди – до 04.02. 2015 р.

Інститут генетики людини Польської академії наук (Познань)
Угода від 20.02.2014 р. між відділом репродуктивної біології і стовбурових
клітин Інститутом генетики людини Польської академії наук (керівник відділу
- проф. Мацей Курпіш, директор інституту – проф. Єжи Новак) і кафедрою
клінічної імунології і алергології ЛНМУ (проф. В.В. Чоп’як).

Інститут ревматології Польської академії наук (Варшава)
Угода від 07.04.2004 р. між відділом мікробіології і серології

Інституту

ревматології Польської академії наук (керівник відділу - проф. Якуб Жомбек,
директор інституту – проф. С. Маслінскі) і кафедрою клінічної імунології і
алергології ЛНМУ (проф. В.В. Чоп’як). Термін дії проекту 2004-2014 р.р.

Інститут імунології і експериментальної терапії імені Людвіка Гішвельда
Польської академії наук (Вроцлав)
Угода від 1.01.2014 р. між Інститутом імунології і експериментальної терапії
імені Людвіка Гішвельда Польської академії наук (проф. Пйотр Кушнєрчик,
директор інституту – проф. Данута Дюс) і кафедрою клінічної імунології і
алергології ЛНМУ (проф. В.В. Чоп’як). Термін дії угоди – до 31.12. 2015 р.

Інститут «Пам’ятник – Центр Здоров’я Дитини» (Варшава, Польща)
Угода від 06.03.2013 р. між Інститутутом «Пам’ятник – Центр Здоров’я
Дитини» (керівник – проф. Малгожата Сичевська), кафедрою пропедевтики
дитячих хвороб ЛНМУ імені Данила Галицького (зав. кафедри - проф. Олег
Гнатейко) і благодійним фондом «Сприяння розвитку хірургії немовлят»
(керівник – Роман Ковальський).

Державна вища професійна школа імені Яна Гродка (Санок)

Угода від 1.10.2013р. між Державною вищою професійною школою імені Яна
Гродка (ректор - проф. Ельжбета Ціпора) і кафедрою організації і управління
охороною здоров’я ФПДО ЛНМУ (проф. О.В. Любінець). Термін дії угоди – до
30.09. 2016 р.

Товариство соціальної медицини і громадського здоров’я (Люблін)
Угода від 3.12.2011р. між Товариством соціальної медицини і громадського
здоров’я (президент

- проф. Альфред Овос) і кафедрою організації і

управління охороною здоров’я ФПДО ЛНМУ (проф. О.В. Любінець). Термін
дії угоди – до 30.09. 2016 р.

Вища школа стратегічного планування (Домброва Гурнича, Польща)
Угода від 30.09.2010р. між Вищою школою стратегічного планування (Данута
Шопа) і кафедрою фізичного виховання і спортивної медицини ЛНМУ
(проф. А.В. Магльований).
НІДЕРЛАНДИ

Інститут політики та менеджменту в сфері охорони здоров’я
Університету Еразма Роттердамського (Роттердам)
Угода від 24.01.2014 р. між Інститут політики та менеджменту в сфері охорони
здоров’я Університету Еразма Роттердамського (заступник декана – др. Вернер
Броувер) і ЛНМУ імені Данила Галицького. Термін дії угоди – до 04.02. 2015 р.
ФРАНЦІЯ

Лабораторія «Енвенція» (Париж, Франція)
Угода від 20.10.2010 р. між Лабораторією «Енвенція» (Париж, Франція)

(керівник – Паскаль Бурі) і ЛНМУ імені Данила Галицького. Термін дії угоди –
до 04.02. 2015 р.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Московський державний медико-стоматологічний університет (Москва)
Угода від 14.01.2011 р. між кафедрою дитячої терапевтичної стоматології
Московського державного медико-стоматологічного університетету (проректор
МДМСУ – проф. С.А. Рабінович, зав. кафедри – проф. Л.П. Кисельнікова) і
кафедрою стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького (д.м.н.
Безвушко Е.В., проф. Н.І. Смоляр).
БІЛОРУСЬ

Державна установа «Республіканський науково-практичний центр
епідеміології і мікробіології» (Мінськ)
Угода від 5.11.2012р. між державною установою «Республіканський науковопрактичний центр епідеміології і мікробіології»

(проф. Шмельова Н.П.,

директор - проф. В.А. Горбунов) і кафедрою епідеміології ЛНМУ (проф. Н.О.
Виноград).
США

Національний інститут раку Національного інститут здоров’я США
(Бетезда)
Скринінгова
протиракової

програма
активності

Therapeutic

Program)

вивчення

гетероциклічних

сполук.

Кафедра

(Developmental
нових

фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (зав. кафедри – проф.
Зіменковський Б.С.)

Національний інститут алергійних та інфекційних хвороб Національного
інститут здоров’я США (Бетезда)
Скринінгова програма (Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility)
вивчення противірусної активності нових гетероциклічних сполук. Кафедра
фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (зав. кафедри – проф.
Зіменковський Б.С.)

