Аффонсо Антонюк

(нар.18.01.1935, м.Прудентополіс, штат Парана, Бразилія)

громадянин Бразилії українського походження

Освіта
та
професійна
діяльність: Освіту
отримував
в
мм.Прудентополіс, Курітіба, Понта-Гросса (штат Парана, Бразилія).
Професійну освіту завершував в Державному коледжі штату Парана
(м.Курітіба). Займається науковою та педагогічною діяльністю, веде
медичну практику. Аффонсо Антонюк – головний професор з
нейрохірургії Федерального університету штату Парана, дає лекції в
різних університетах штату Парана та інших міст Бразилії, очолює
відділення нейрології лікарні Федерального університету штату
Парана, а також сектор нейрохірургії лікарні „Носса Сеньора дас
Граса”. Він майже щоденно проводить неврологічні операції. Крім
цього він є власником-директором лікарні з нейропсихіатрії в м.
Піракуара штату Парана.
Нагороди:
1993 р. – отримав звання почесного громадянина м.Курітіба.
1995 р. – присуджено
м.Прудентополіс.

звання

заслуженого

громадянина

1996 р. – був обраний заслуженим громадянином штату Парана.
1998 р. – отримав золоту медаль Латиноамериканської федерації
нейрохірургів (вручено під час ХХІІІ професійного конгресу в м.
Сантьяго, Чилі), найвища нагорода в цій галузі вперше вручена
громадянину Бразилії.
1999 р. – був нагороджений орденом „За заслуги” ІІІ ст. за вагомий
особистий внесок у розвиток українсько-бразильських відносин,
багаторічну активну діяльність в організаціях української діаспори
(Указ Президента України від 26.01.1999 № 62/99).
Характеристика:
Аффонсо Антонюк народився в родині українських іммігрантів,
батько – Порфирій Антонюк, мати Антоніна Антонюк. Аффонсо
Антонюк – видатний медик-науковець Бразилії. Він – головний

професор з нейрохірургії Федерального університету штату Парана,
дає лекції для студентів на випускних курсах, виступає в різних
університетах штату Парана та інших міст Бразилії. Аффонсо
Антонюк активно популяризує наукові досягнення як серед вузьких
спеціалістів, так і серед зацікавлених. В 1994 р. Аффонсо Антонюк
прочитав унікальну серію лекцій в різних містах Бразилії про
нейроцистицеркоз. На сьогодні доктор Аффонсо Антонюк є
офіційним представником Федерального університету штату Парана,
який разом з Урядом штату Парана управляє медикаменти штату для
лікування цистицеркозу. Це унікальна кампанія, результати якої
вивчаються в інших штатах Бразилії, а також в інших країнах. Ця
робота вже дала високі результати зменшення кількості захворювань,
в тому числі, серед дітей з важкими захворюваннями, такими як
епілепсія. Аффонсо Антонюк організував декілька наукових
конгресів з нейрології. Його запрошують брати участь в тематичних
конференціях, симпозіумах, конгресах по Бразилії (мм. Сан-Пауло,
Ріо-де-Жанейро, Порто-Алегре тощо) та в різних країнах світу (Росія,
Аргентина, Уругвай, Німеччина та ін.). В 2000 р. – взяв участі в
конференції в м.Ганновер (Німеччина), яка стала найбільшим
професійним конгресом спеціалістів різних галузей медицини. В 2002
р. виступав за темою „Сучасна нейрохірургія” під час ІІІ Симпозіума
Товариства Нейрохірургів штату Парана в м.Лондріна (штат Парана,
Бразилія), під час міжнародного симпозіуму в м.Ганновер
(Німеччина), за темою „Цистицеркоз центральної нервової системи”
під час VII Конгресу Бразилії з ветеринарної патології в м.Ріо-деЖанейро. Численні наукові роботи Аффонсо Антонюка надруковані в
професійних бразильських та іноземних виданнях про „нейрологію”
та „нейрохірургію”. Також А.Антонюк видав декілька книжок за
темою у співавторстві. Сьогодні Аффонсо Антонюк – головний
професор відділення хірургії Федерального університету штату
Парана; очолює відділення нейрології лікарні Федерального
університету штату Парана, а також сектор нейрохірургії лікарні
„Носса Сеньора дас Граса” двох найбільших та найкраще технічно
забезпечених лікарень. Він майже щоденно проводить неврологічні
операції. Крім цього він є власником-директором лікарні з
нейропсихіатрії в м.Піракуара штату Парана. Крім наукової праці
Аффонсо Антонюк приділяє багато своєї уваги і громадському життю
української громади Бразилії. Протягом багатьох років Аффонсо
Антонюк фінансово підтримував місцеве радіо „Українська мить”. Він
є одним із засновників Українсько-бразильської Центральної
репрезентації (УБЦР) – неприбуткової громадської організації, яка
координує діяльність різнопланових громадських об’єднань етнічних
українців Бразилії: 08 січня 1985 р. А.Антонюк був обраний головою

Статутової Комісії з метою розробки проекту статуту УБЦР та
скликання установчих зборів; 23 січня 1985 р. А.Антонюк очолював
Установчі збори і був обраний Першим головою управи УБЦР.

