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ІНОЗЕМНІ ПАРТНЕРИ
УНІВЕРСИТЕТУ

Головними закордонними партнерами Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького є:
– Ягеллонський університет у м. Краків (Польща);
– Вроцлавський медичний університет (Польща);
– Познанський медичний університет (Польща);
– Варшавський медичний університет (Польща);
– Люблінський медичний університет (Польща);
– Гданський медичний університет (Польща);
– Медичний університет м. Лодзь (Польща);
– Медичний університет м. Бялисток (Польща);
– Шльонський медичний університет (м. Катовіце, Польща);
– Жешувський університет (Польща);
– Віденський медичний університет (Австрія);
– Софійський медичний університет (Болгарія);
– Російський університет дружби народів (Москва, Росія);
– СанктПетербурзький медичний університет
ім. акад. І. П. Павлова (Росія);
– Медичний центр «Синайський кедр» Каліфорнійського
університету (м. ЛосАнджелес, США).

З

2006 р. ЛНМУ є членом Міжнародного консорціуму
медичних університетів та науководослідних уста
нов низки центральноєвропейських країн (Угор
щина, Чехія, Словаччина, Хорватія, Польща, Румунія,
Україна) та Медичного центру «Синайський кедр»
(США), об’єднаних девізом «Здоров’я, наука, технології».
Кафедри університету беруть участь у виконанні та
ких міжнародних проектів та програм:
– Дослідницький проект «Експериментальні дослід
ження впливу лазеротерапії на тверді тканини зуба»
(партнери — Університетська стоматологічна клініка
Віденського університету (Австрія) та кафедра терапев
тичної стоматології ЛНМУ);
– Міжнародний віртуальний проект Стокгольмського
університету «99е відділення інтенсивної терапії ново
народжених (NICU 99)» (кафедра педіатрії і неонатології
ФПДО ЛНМУ);
– Польськобілоруськоукраїнськоканадський проект
із вивчення епідеміології хронічних захворювань органів
дихання (Шльонський медичний університет (м. Катовіце,
Польща) та кафедра епідеміології ЛНМУ);
– «Правові аспекти наукових проектів зі створен
ня інноваційних лікарських засобів» (Медичний
центр «Синайський Кедр» (м. ЛосАнджелес, США),
відділ трансферу технологій і захисту інтелектуальної
власності та кафедри фармацевтичного факультету
ЛНМУ);
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– Проект «Здоров’я найголовніше. Партнерські медич
ні університети Польщі та України для покращення систе
ми охорони здоров’я в українськопольських відносинах»
у межах польськобілоруськоукраїнської програми транс
кордонної співпраці на 2007–2013 рр. (Люблінський
медичний університет і кафедра клінічної фармації, фар
макотерапії та медичної стандартизації ЛНМУ);
– Скринінгова програма вивчення противірусної ак
тивності нових гетероциклічних сполук (Національний
інститут алергічних та інфекційних хвороб Національного
інституту здоров’я (м. Бетезда, США) та кафедра фарма
цевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ);
– Скринінгова програма вивчення протиракової актив
ності оригінальних сполук (Національний інститут раку
Національного інституту здоров’я (м. Бетезда, США) та
кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
ЛНМУ);
– Українськоавстрійський науководослідний проект
на 2011–2014 рр. «Окисний стрес, бетакаротин, запален
ня і варіабельність ритму серця у молодих осіб з різним
рівнем фізичної активності» (Університет м. Зальцбург
(Австрія) та кафедра ендокринології ЛНМУ);
– Українськоканадський проект перекладу англійсь
кою мовою «Історії УкраїниРусі» М. Грушевського; грант
канадського Інституту українських студій Університету
провінції Альберта на дослідження «Філософія мови: укра
їнська перекладна література» (кафедра латинської та
іноземних мов).
Протягом 2013 р. кафедри Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького активно
долучалися до спільних досліджень, які проводили закор
донні наукові й освітні установи. Зокрема:
– кафедра акушерства та гінекології — з Російським
університетом дружби народів (м. Москва);
– кафедра біохімії — з Люблінським медичним універ
ситетом (Польща);
– кафедра епідеміології — зі Шльонським медичним
університетом (м. Катовіце, Польща), Республіканським
науковопрактичним центром епідеміології та мікробіо
логії (м. Мінськ, Білорусь);
– кафедра клінічної імунології та алергології — з
Інститутом імунології та експериментальної терапії
(м. Вроцлав, Польща), Інститутом медичної генетики
(м. Познань, Польща);
– кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та ме
дичної стандартизації — з Європейським товариством
клінічних фармацевтів, Люблінським медичним універси
тетом (Польща);
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– кафедра медичної
біології — з Кентським
університетом (США); Люб
лінським медичним універ
ситетом (Польща);
– кафедра невропатоло
гії і нейрохірургії — з відді
ленням неврології Тель
Авівського медичного центру
(Ізраїль), Європейською
асоціацією нейросонології
та церебральної гемоди
наміки;
– кафедра нормальної
фізіології — з клінікою внут
рішніх хвороб, гастроенте
рології та інфекційних за
хворювань Гамбурзького
університету (м. Штаде,
Делегація Львівського медичного університету на зустрічі з Нобелівськими лауреатами
Німеччина);
професорами Джоном Вейном (в центрі) та Ферідом Мюрадом (крайній справа)
– кафедра онкології та
під час наукової конференції у Кракові
медичної радіології — з Ві
денським університетом (Австрія), Хірургічною кліні
– кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини —
кою університету Мюнхена (Німеччина);
з університетами м. Бреслав (Чехія) і м. Пряшів (Сло
– кафедра організації і управління охороною здо
ваччина);
ров’я ФПДО — з Польським товариством соціальної
– кафедра сімейної медицини ФПДО — із Шльонсь
медицини та громадського здоров’я (м. Люблін);
ким медичним університетом (м. Катовіце, Польща);
– кафедра оториноларингології — з Інститутом
– кафедра стоматології дитячого віку — із Санкт
фізіології і патології слуху (м. Варшава), медичними
Петербурзьким медичним університетом ім. І. П. Пав
університетами Варшави та Любліна, клінікою аудіо
лова (Росія);
логії і фоніатрії Інституту медицини праці м. Лодзь
– кафедра терапевтичної стоматології — з Міжна
(Польща);
родною асоціацією стоматологічних досліджень (США),
– кафедра патологічної анатомії та судової меди
Європейським відділом Міжнародної стоматологічної
цини — із Шльонським медичним університетом
асоціації (Німеччина), Шльонським медичним універ
(м. Забже, Польща), Університетською клінікою
ситетом (Польща), Університетською стоматологічною
«Шаріте» (м. Берлін, Німеччина);
клінікою (м. Відень, Австрія);
– кафедра педіатрії та неонатології ФПДО — з ме
– кафедра травматології та ортопедії — з Познансь
дичними університетами Познані, Вроцлава, Гданська,
ким медичним університетом, Клінікою спортивної
Варшавським шпиталем матері і дитини, Ягеллонським
травми м. Варшави (Польща);
університетом, Жешувським університетом (Польща);
– кафедра урології — з Вроцлавським медичним уні
– кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО — з уні
верситетом (Польща);
верситетами м. Ульм (Німеччина), м. Бидгощ (Польща),
– кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганіч
Польськонімецьким товариством психічного здоров’я;
ної хімії — з Познанським медичним університетом
– кафедра психіатрії, психології та сексології —
(м. Познань), Гданським медичним університетом
з університетською клінікою неврології і психіатрії м. Вар
(Польща), Національним інститутом здоров’я США
шави, психоневрологічною клінікою м. Ополє (Польща),
(м. Бетезда), Університетом штату Юта (м. Логан,
університетською клінікою м. Гамбурга, Товариством
США), Національним музеєм природничої історії
психіатрів м. Берліна (Німеччина);
(м. Париж, Франція).
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