Перелік докторських дисертацій, які затверджені у 2018 році,
захищені та знаходяться на розгляді у спеціалізованих вчених радах
№ Прізвище, ім.’я,
Основне
Тема дисертаційної роботи
пп
по-батькові
місце роботи
дисертанта
1 Голотюк *
доцент кафедри Оптимізація окисно-відновного
Володимир
онкології
статусу у хворих на рак прямої
Володимирович
кишки: молекулярні механізми
ефективності комплексного
лікування
2 Грижак
доцент кафедри Токсоплазмова інфекція у ВІЛІгор
інфекційних
інфікованих осіб: особливості
Гнатович
хвороб та
перебігу і діагностики, оптимізація
епідеміології
лікування
3 Кошель
доцент кафедри Поліпозний риносинуїт,
Іванна
оториноларин- асоційований з непереносимістю
Василівна
гології та
аспірину. Етіопатогенетичні
офтальмології з механізми формування, діагностика
курсом хірургії та лікування
голови та шиї
4 Соломчак
доцент кафедри Медико-соціальне обґрунтування
Дмитро
урології
удосконаленої системи
Богданович
профілактики та медичної допомоги
хворим на сечокам’яну хворобу
5 Костіцька
доцент кафедри Діабетичний гастропарез: частота
Ірина
ендокринології виникнення, фактори ризику,
Олександрівна
механізми розвитку, лікування
6 Біда
здобувач
Диференційовані методи
Олексій
кафедри
ортопедичного лікування та
Віталійович
ортопедичної функціональної реабілітації хворих
стоматології
з дефектами зубних рядів,
(доцент кафедри ускладнених зубо-щелепними
стоматології
деформаціями
Національної
медичної
академії
післядипломної
освіти імені
П.Л.Шупика)

7 Козовий
Руслан
Васильович

8 Кіндратів
Ельвіра
Олександрівна
9 Вакалюк
Ірина
Ігорівна

10 Козань
Наталія
Миколаївна
11 Малофій
Любомир
Степанович

12 Александрук
Олександр
Дмитрович

доцент кафедри Артеріальна гіпертензія та
медичної
остеоартроз у довгожителів
біології і
Прикарпаття: вплив спадкових,
медичної
еколого-географічних, соціальних
генетики
факторів на тривалість життя і стан
(здобувач
здоров’я
кафедри
внутрішньої
медицини №2 та
медсестринства)
доцент кафедри Патоморфологічні особливості
патоморфології диспластичних станів шийки матки,
та судової
асоційованих з папілома вірусною
медицини
інфекцією у жінок з розладами
репродуктивної функції
докторант,
Стабільна ішемічна хвороба серця
доцент кафедри на тлі неалкогольної жирової
внутрішньої
хвороби печінки: клінікомедицини
патогенетичні особливості
стоматологіч- прогнозування перебігу та
ного факультету диференційований підхід до
імені професора антитромботичної та
М. М.
гепатопротекторної терапії
Бережницького
доцент кафедри Діагностика загальних фенотипових
патоморфології ознак людини шляхом
і судової
комплексного дослідження
медицини
дерматогліфічних особливостей
кисті та стопи
професор
Медико-соціальне обґрунтування
кафедри
оптимізації діагностичної,
патоморфології лікувальної і профілактичної тактик
та судової
щодо хронічного обструктивного
медицини
захворювання легень з урахуванням
регіональних особливостей
доцент,
Хронічні алергічні дерматози –
завідувач
клініко-патогенетичні паралелі,
кафедри
питання диференційованої терапії
дерматології та та етапності лікування
венерології

13 Витриховський доцент кафедри
Андрій
терапії і
Ігорович
сімейної
медицини
післядипломної
освіти
навчальнонаукового
інституту
післядипломної
освіти

Варіабельність і турбулентність
серцевого ритму в діагностиці,
лікуванні та профілактиці
ускладнень в осіб з високим та дуже
високим серцево-судинним ризиком

Примітка: * - дисертації захищені в спецрадах у 2017 році.
Науковий відділ.

