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Ювілеї
ДО ЮВІЛЕЮ
ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА
ПАНЬКІВА
Володимир Іванович Паньків – професор
кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного
університету, доктор медичних наук, талановитий учений, лікар і педагог.
Народився 12 квітня 1956 р. в м. Коломия
Івано-Франківської області. Після закінчення Івано-Франківського державного медичного інституту з 1980 р. постійно працює лікарем-ендокринологом Коломийської центральної районної лікарні.
Впродовж 1983 – 1987 рр. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі в Інституті ендокринології та обміну речовин (м. Київ), у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Частота
судинних ускладнень у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом”. У 1997 р. отримав науковий ступінь доктора медичних наук після захисту
докторської дисертації на тему „Епідеміологія
цукрового діабету та його ускладнень у Карпатському регіоні”. У 1996 р. пройшов стажування на
курсах ВООЗ із питань епідеміології цукрового
діабету в Кембриджському університеті.
Володимир Іванович є автором 175 наукових праць, а також 3 монографій, 3 навчальних посібників
(затверджених ЦМК МОЗ), 3 патентів України на винахід. Є членом Європейської асоціації з вивчення
цукрового діабету (з 1994 р.), Європейської тиреоїдної асоціації (з 1998 р.). Член спеціалізованої вченої
ради в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України ( з 2000 р.). З
1998 р. працює за сумісництвом на кафедрі клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету (асистентом з 1998 р., доцентом з 1999 р.). У 2003 р. отримав вчене звання професора.
Володимир Іванович Паньків є засновником наукової школи з вивчення ендокринної патології за
умов йодної недостатності в Карпатському регіоні. За час роботи в університеті підготував п’ять кандидатів медичних наук, керує виконанням ще 3 кандидатських дисертацій.
За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Указом Президента України від
14.06.2000 р. Володимиру Івановичу Паньківу присвоєно звання „Заслужений лікар України”.
З вересня 2005 р. Володимир Іванович Паньків обіймає посаду головного позаштатного спеціаліста
МОЗ України зі спеціальності „Ендокринологія”. Член експертної комісії МОЗ України з оцінки наукових проектів. Володимир Іванович є головним редактором „Міжнародного ендокринологічного журналу”, членом редакційної ради журналів „Ендокринологія”, „Клінічна ендокринологія та ендокринна
хірургія”, „Проблеми ендокринної патології”, „Практична ангіологія”, газети „Здоров’я України”. Неодноразово представляв Україну з доповідями на міжнародних медичних конгресах у багатьох країнах
світу.
Колектив викладачів та студентів Буковинського державного медичного університету, учні, друзі
та колеги щиросердечно вітають Володимира Івановича Паньківа з ювілеєм і бажають йому міцного
здоров’я, втілення творчих задумів і подальших успіхів на благо вітчизняної науки і практичної охорони здоров’я.
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