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В И Т Я Г

з протоколу № 6 засідання Вченої Ради 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

від 30.05.2017 року

Присутні 74 членів Ради з 85. 
Голова засідання: Голова Вченої Ради, ректор університету, 
Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор

Рожко Микола Михайлович 
Секретар засідання: Вчений секретар Ради, к.мед.н., доцент

Багрій Микола Миколайович

СЛУХАЛИ: про обрання габілітованого доктора наук про здоров’я Роберта
Галонзковського «Почесним професором ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет».

ВИСТУПИЛИ: Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
Рожко М.М.; Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор 
Островський М.М.

Роберт Галонзковскі, габілітований доктор наук про здоров’я, тісно співпрацює з ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет», органами та закладами 
охорони здоров’я Івано-Франківської області з 2013 року, з моменту підписання угоди між 
Івано-Франківським обласним центром екстреної медичної допомоги і медицини 
катастроф (ЦЕМДМК) і Польською асоціацією медичних рятівників та Авіаційною 
службою швидкої допомоги. Р. Галанзковскі як координатор проекту з польської сторони 
організував навчання медичного персоналу: лікарів, фельдшерів, диспетчерів за 
стандартами Американського кардіологічного товариства.

Р. Галонзковскі постійно організував та продовжує організовувати матеріальну 
допомогу з боку польських колег новостворюваній системі екстреної медичної допомоги в 
Івано-Франківській області. У якості гуманітарної допомоги різними центрами екстреної 
допомоги Польщі було передано 10 повністю укомплектованих машин швидкої допомоги, 
з яких 4 - на територію військових дій на Донбасі. Крім цього, Івано-Франківському 
ЦЕМДМК подаровано помпи інфузійні, дефібрилятори, електрокардіографи,
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пульсоксиметри, кардіомонітор, апарати штучного дихання, відсмоктувані, облаштунки та 
ін. обладнання.

Надана методична і матеріальна допомога (манекен) для організації навчально- 
тренінгового центру при Івано-Франківському клінічному ЦЕМДМК.

Проведені переговори із керівництвом ОДА (2015 р.) щодо перспектив співпраці та 
організації галікоптерної служби ЕМД в Івано-Франківській області.

За ініціативи Р. Галонзковського було організовано і проведено три науково- 
практичні конференції під патронатом Міністерств охорони здоров’я Республіки Польща і 
України, Варшавського медичного університету і ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет».

У згаданих конференціях активну участь брали професори ДВНЗ «ІФНМУ»: Децик 
0.3., Ткачук О. JL, Крижанівська А. Є., Федоров С. В., доц. Похмурський В. В. та ін.

Р. Галонзковскі -  професор Природничо-гуманітарного університету в Сельдце, 
член Наукової ради Інституту медицини села у м. Любліні, член Наукової ради при 
Міністерстві охорони здоров’я Республіки Польща, член санітарно-епідеміологічної ради 
при Головному санітарному інспекторі РП, головний редактор одного міжнародного та 
член редакційних рад ще трьох фахових наукових польських журналів, автор понад 120 
наукових праць, автор і співавтор 8 монографій та підручників.

УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру габілітованого доктора наук про здоров’я Роберта 
Галонзковського до обрання «Почесним професором ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет».
Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «ЗА» -74 голоси, «Проти» - не було, 
«Утримались» - не було.

М.М.РОЖКО

М.М.БАГРІИ


