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№ ___
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ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання Вченої Ради
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
від 31.05.2016 року

Присутні 60 членів Ради з 80.
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,
Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
Островський Микола Миколайович

СЛУХАЛИ: про підтримку висунення на здобуття Державної премії України в галузі
науки та техніки роботи «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі
нанокремнезему» за редакцією: академіка НАМИ України проф. Мороз В.М., проф.
Луцюк М.Б., доц. Штатько О.І., проф. Пипа Л.В., проф. Бондар С.А., доц. Бондарчук О.І.,
доц. Вільцанюк O.A.
ВИСТУПИЛИ: проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор Вакалюк І.П., завідувач
кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету проф. Вірстюк Н.Г.,
завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб професор
Островський М.М.
Дана робота - результат понад 30-річної праці колективу університету. На основі
нанокремнезему розроблені та впроваджені в медичну практику для перорального та
аплікаційного застосування препаратів Полісорб, Полісорб МП, Силікс, Силлард, Атоксіл,

а також комбіновані препарати і харчові добавки - Біле вугілля, Еліміналь гель,
Флотоксан та інші. Вказані препарати закріпились на фармацевтичних ринках Укрвїни,
Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Молдови, країн Прибалтики. Про
ефективність препаратів свідчить той факт, що в 2015 році фармацевтичними фірмами
України виробництво препаратів на основі нанокремнезему (по даним групи «Моріон»)
сягнуло 134.6 млн. грн.
УХВАЛИЛИ: підтримати висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки
та техніки роботи «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі
нанокремнезему» за редакцією: академіка НАМИ України проф. Мороз В.M., проф.
Луцюк М.Б., доц. Штатько О.І., проф. Пипа Л.В., проф. Бондар С.А., доц. Бондарчук О.І.,
доц. Вільцанюк O.A.
Рішення прийнято одноголосно: «ЗА» - 60 голосів, «Проти» - не було,
«Утримались» - не було
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