
ПРОГРАМА 

міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 

Головна сесія: 13-14 травня 2021 року, м. Івано-Франківськ, он-лайн на платформі Zoom. 

Реєстрація: попередня 

  

Оргкомітет конференції: ректор ІФНМУ проф. Рожко М.М. (голова); проректор із 

наукової роботи ІФНМУ проф. Вакалюк І.П. (співголова); директор ННЦ ПО ІФНМУ доц. 

Пелехан Л.І. (співголова); завідувач кафедри терапії і СМ ПО ІФНМУ проф. Глушко Л.В. 

(співголова); Бойко М.А. (Україна); доц. Гавриш Т.Ю. (Україна); доц. Позур Н.З. 

(Україна); доц. Маковецька Т.І. (Україна); доц. Симчич Х.В. (Україна); ас. Нищук-

Олійник Н.Б. (Україна); доц. Кулаєць В.М. (Україна); ас. Гринів О.І. (Україна), ас. 

Романуха В.В., асп. Геращенко А.С. 

Науковий комітет: проф. Федоров С.В. (Україна); проф. Єжи Роберт Ладни (Польща); 

проф. Роберт Галянцковскі (Польща); доц. Матковська Н.Р. (Україна); доц. Чаплинська 

Н.В. (Україна); доц. Скрипник Л.М. (Україна); доц. Козлова І.В. (Україна); д-р Клаудіуш 

Надольни (Польща); д-р Пйотр Лєщінскі (Польща), доц. Іжицька Н.В. (Україна) 

 

13 травня 2021 року 

9.00 – Урочисте відкриття конференції. Вітальне слово ректора ІФНМУ проф. Рожка М.М. 

 

Сесія 1: Сучасні стандарти лікування та діагностики ендокринних недуг та 

порушення обміну речовин 

9.10-9.30 Клінічні аспекти призначення цукрознижуючої терапії пацієнтам із 

цукровим діабетом 2 типу - проф. Срипник Н.В. (Івано-Франківськ) 

9.30-9.45 Місце інгібіторів ДПП-4 в сучасній терапії цукрового діабету 2 типу – проф. 

Сухолитка О.В. (Івано-Франківськ) 

9.45-10.00 Ожиріння і остеоартроз - небезпечний дует чи «щаслива парочка»? - проф. 

Яцишин Р.І. (Івано-Франківськ) 

10.00-10.15 Алгоритм ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та кардіо-

ренально-метаболічним континуумом – проф. Срипник Н.В. (Івано-Франківськ) 

10.15-10.30 Сучасні можливості місцевого лікування трофічних уражень м'яких 

тканин – доц. Диб’як Ю.М. (Івано-Франківськ) 

10.30-10.45 Лікування остеоартриту згідно останніх європейських настанов – доц. 

Позур Н.З. (Івано-Франківськ) 

10.45-11.15 Дискусія: Оптимізація лікування жінок із артеріальною гіпертензією у 

клімактеричному періоді (погляд кардіолога та ендокринолога) – проф. Федоров С.В. 

(Івано-Франківськ), доц. Козлова І.В. (Івано-Франківськ) 

 

Сесія 2: Сучасні стандарти лікування та діагностики захворювань шлунково-

кишкового тракту 

11.20-11.35 Медикаментозно-індуковані ураження печінки – доц. Маковецька Т.І. 

(Івано-Франківськ) 

11.35-11.50 Корекція моторики верхніх відділів шлункового тракту у пацієнтів: 

акцент на безпечність.  – доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ) 

11.50-12.05 Інгібітори протонної помпи: сучасний вибір – доц. Маковецька Т.І. (Івано-

Франківськ) 



12.05-12.20 Метаболічний синдром і неалкогольна жирова хвороба печінки: тактика 

ведення з позиції ендокринолога – проф. Костіцька І.О. (Івано-Франківськ) 

12.20-12.35 Панкреатичні ензими для забезпечення харчових потреб: 

диференційований підхід - доц. Маковецька Т.І. (Івано-Франківськ) 

 

Сесія 3: Сучасні стандарти лікування та діагностики серцево-судинних захворювань 

12.45-13.00 Хронічна серцева недостатність: зміна парадигми класифікації та 

лікування – проф. Федоров С.В. (Івано-Франківськ) 

13.00-13.35 Дискусія: Зменшення кардіоваскулярно-залежної захворюваності та 

смертності в хворих із СНнФВ – проф. Ягенський А.В. (Луцьк), проф. Федоров С.В. 

(Івано-Франківськ) 

13.35-13.55 Рекомендації Європейського кардіологічного товариства з лікування 

фібриляції передсердь: акцент на ОАК для попередження інсульту – доц. Чендей Т.В. 

(Ужгород) 

13.55-14.15 Диференційна діагностика суправентрикулярних тахікардій та вибір 

відповідних лікувальних стратегій – доц. Черняга-Ройко У.П. (Львів) 

14.15-14.35 Лікування ТЕЛА: кому і на скільки слід подовжувати антикоагулянтну 

терапію? – проф. Тащук В.К. (Чернівці) 

14.35-14.50 Оптимізація терапії артеріальної гіпертензії пацієнтів високого 

кардіоваскулярного ризику – проф. Федоров С.В. (Івано-Франківськ) 

14.50-15.10 Treatment STEMI i NSTEMI in Emergency Medical Team in Poland - good 

practice (Лікування STEMI i NSTEMI на рівні бригад екстреної медицини в Польщі: 

належна практика)  - Klaudiusz Nadolny, PhD (Department of emergency Medical Service, 

Strategic Planning University of Dabrowa Gornicza, Dąbrowa Górnicza, Poland Faculty of 

Medicine, Katowice School of Technology, Katowice, Poland) 

15.10-15.30 Вторинна профілактика ішемічних подій у пацієнтів із перенесеним ГКС 

– доц. Чендей Т.В. (Ужгород) 

15.30-15.45 Комплексний підхід у лікуванні пацієнтів із хІХС та захворюванням 

периферичних артерій – доц. Вербовська О.С. (Івано-Франківськ) 

15.45-16.00 Терапія хронічних захворювань вен із позицій доказової медицини. – доц.  

Диб’як Ю.М. (Івано-Франківськ) 

16.00-16.15 ПОАК та інтервенційна кардіологія: сучасні підходи в лікуванні 

пацієнтів із фібриляцією передсердь – Біскуб І.П. (Луцьк) 

 

  



14 травня 2021 року 

10.00-10.15 Treatment of pain in Emergency Medical service in Рoland - News solutions 

(Лікування болю на рівні екстреної допомоги в Польщі: нові рішення) – проф. Єжи 

Роберт Ладни (Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok, 

Białystok, Poland) 

 

Сесія 4: Сучасні підходи до лікування COVID-19, постковідного синдрому, 

захворювань внутрішніх органів в умовах пандемії 

10.15-10.35 Постковідний феномен/синдром – нова реальність в клінічній та 

амбулаторній практиці – проф. Середюк Н.М. (Івано-Франківськ) 

10.35-10.50 Метаболічна фармакотерапія у лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою 

серця та постковідним сидромом  – доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ) 

10.50-11.05 Ведення хворих із анемією в умовах пандемії COVID-19 – доц. Глушко Н.Л. 

(Івано-Франківськ) 

11.05-11.25 Особливості прогноз-модифікуючої терапії СН в умовах пандемії COVID-

19 – проф. Федоров С.В. (Івано-Франківськ) 

11.25-11.40 Цитопротекція  – вектор до здорової клітини у відновному періоді 

постковідного синдрому – доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ) 

11.40-11.55 Реабілітація пацієнтів у постковідний період – доц. Скрипник Л.М. (Івано-

Франківськ) 

11.55-12.10 Корекція астенічних, тривожних станів у ранньому та віддаленому 

постковідному періоді – доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ) 

12.10-12.30 Антикоагулянтна, тромболітична та дезінтоксикаційна терапія в хворих 

на COVID-19 – проф. Нетяженко В.З. (Київ) 

12.30-12.50 Фібриляція передсердь та COVID-19: особливості профілактики 

тромбоемболічних ускладнень проф. Федоров С.В. (Івано-Франківськ) 

12.50-13.10 Деякі аспекти раціональної антибіотикотерапії: вчора, сьогодні і завтра – 

доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ) 

13.10-13.30 Особливості лікування пацієнтів із судинною патологією в умовах 

пандемії SARS-Cov2 – проф. Кобза І.І. (Львів) 

 

 

Генеральний партнер: Boehringer Ingelheim 

 

Партнери: Berlin Chemie Menarini, Bayer, Abbot, Alpen Pharma, Фармак. Київський 

вітамінний завод, Euromedex, Olfa, Macleods, Wörwag Pharma, MoviHealth, Uamed 

 

Медійний партнер: Critical Care Innovation (Poland) 


