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Організатори форуму: 

 

- Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

- ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

- Івано-Франківський національний медичний університет 

 

Співорганізатори форуму: 

 

- Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 

- КНП «Прикарпатський Клінічний Онкологічний Центр Івано-Франківської 

обласної ради» 

- Управління охорони здоров´я Івано-Франківської міської ради 

- Світова Федерація Українських Лікарських Товариств 

- ГО «Прикарпатське товариство терапевтів» 

 
 

ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 
● Системи охорони здоров’я різних країн в контексті порівняння та вивчення для реорганізації 

системи охорони здоров’я України 

● Система ефективного управління лікарнею 

● Організація надання первинної медичної допомоги, сімейна медицина - європейський 
досвід в контексті порівняння та вивчення для покращення ефективності впровадження 
трансформації охорони здоров’я в Україні 

● «Школа сімейного лікаря» 

Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів з: 

- ЛОР-патологією 

- Ревматологічною патологією 

- Онкологічними захворюваннями молочних залоз 

- Ендокринологічними захворюваннями 

- Онкогінекологічною патологією: скринінг при раку шийки матки 

- Серцево-судинними захворюваннями 

- Алергією та алергічними реакціями 

- Гастроентерологічною патологією 

- Травматологічною патологією 

- Невідкладними станами 

● Сучасні підходи до лікування ендокринних захворювань 

● Хірургічна онкологічна патологія шлунку 

● Хірургічна онкологічна патологія молочних залоз 



● Хірургічна патологія щитоподібної залози 

● Ендокринна хірургія 

 
● Сучасні підходи до лікування алергічних захворювань у дітей та дорослих 

 
● Сучасні погляди на ведення пацієнтів з гінекологічною патологією 

 
● Сучасні малоінвазивні методи лікування кил 

 
● Сучасні аспекти реабілітації пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної 

системи, опорно-рухового апарату та пацієнтів, що перенесли COVID-19 

● Захворювання легень та стани, що супроводжуються гіповентиляцією легень. 

Високочастотна струменева вентиляція легень (експульсний та імпульсний ефекти) 

 
- Високочастотна програмована багаторівнева вентиляція легень 

 
- Актуальність вакцинації від COVID-19: проблемні питання та шляхи їх вирішення 

Адреса конференції: 

Зал обласної Філармонії (м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса 3) 

 
Організаційний комітет 

 

Співголови оргкомітету конференції: 

 

● Рожко Микола Михайлович – ректор Івано-Франківського національного медичного 
університету, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 
України 

● Дмитренко Ігор Анатолійович – директор департаменту охорони здоров’я Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації 

● Бойко Марія Андріївна – начальник управління охорони здоров’я Івано- Франківської 
міської ради 

● Марусин Олександр Васильович – Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів 
Карпатського Регіону» 

Заступники Голови Оргкомітету конференції: 

 

● Ерстенюк Ганна Михайлівна – перший проректор «Івано-Франківський 
національний медичний університет», д.б.н., професор кафедри біологічної та медичної 
хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії; 

● Вакалюк Ігор Петрович – проректор з наукової роботи «Івано-Франківський 
національний медичний університет», доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства 

● Яцишин Роман Іванович – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої 

медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М.Нейка, Заслужений лікар 

України, декан медичного факультету Івано-Франківського національного медичного 
університету, віце-Президент Асоціації ревматологів України 

● Романчук Володимир Романович – генеральний директор КНП «Прикарпатський 



Клінічний Онкологічний Центр Івано-Франківської обласної ради», головний експерт 

з онкології ДОЗ ОДА, онкохірург, заслужений лікар України 

● Гінтарас Грахаускас – екс-радник міністра охорони здоров’я Литви по стратегії 
розвитку, член постійної робочої групи Україна – Литва, експерт з питань проблем 
людей похилого віку та старіння нації 

● Вільям Доніч – доктор медичних наук, професор кафедри медичної фізіології 
Медичного факультету Університету ім. Павла Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччини 

Члени оргкомітету: 

 

 Сабадаш Ліліана Йосипівна – начальник відділу організації медичної допомоги 

населенню департаменту охорони здоров’я ІФОДА 

 Томас Алондеріс – Голова департаменту Міністерства охорони здоров'я Литовської 

Республіки, департамент фармації, фармакоекономіки та ціноутворення 

 Косаковський Анатолій Лук'янович – експерт МОЗ України з отоларингології, дитячої 

отоларингології, сурдології, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої 

оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони 

здоров'я України ім. П.Л. Шупика 

 Островський Микола Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хворіб Івано-Франківського 

національного медичного університету, Заслужений діяч науки і техніки України 

 Тітов Іван Іванович – доктор медичних наук, професор завідувач кафедри анестезіології 

та інтенсивної терапії Івано-Франківського національного медичного 

університету 

 Марусин Оксана Василівна – експерт з ендокринології департаменту охорони здоров’я 

ІФ ОДА, кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології Івано-Франківського 

національного медичного університету 

 Скрипник Надія Василівна – доктор медичних наук, професор завідувач кафедри 

ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, Заслужений 

лікар України 

 Крижанівська Анна Євстахіївна – доктор медичних наук, професор, завідуюча 

кафедрою онкології Івано-Франківського національного медичного університету 

 Андріїв Аліна Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології 

Івано-Франківського національного медичного університету, онкомамолог 

 Елі Какіашвілі – член Ізраїльської медичної асоціації (ІМА), Ізраїльського хірургічного 

товариства (ISS), Американського товариства клінічної онкології (ASCO), Товариства 

хірургічних наук Онкології (SSO), Канадського товариства хірургічної онкології (CSSO) 

та Міжнародної асоціація хірургів, гастроентерологів та онкологів(IASGO) 

 Охад Ронен – член Ізраїльської медичної асоціації (ІМА), Ізраїльського товариства Раку 

Отоларингологія - хірургія голови та шиї (ISOHNS), Ізраїльське товариство голови та 

Хірургія шиї та онкологія (ISHNOS) та співробітник Американського коледжу 

Хірургії(FACS) 

 Уве-Маттіас Мюллер – радник канцлера Німеччини, голова виконавчого комітету 

"Bundesverband Initiative 50 Plus" 

 Каха Ішхнелі – директор клініки ім. академіка Вахтанга Бочорішвілі, Грузія 

 Ємяшев Олег Вікторович – голова правління ГО "Асоціація анестезіологів 

Тернопільської області", секретар Асоціації анестезіологів України, завідувач відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні 

 Децик Орина Зенонівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної медицини та громадського здоров'я Івано-Франківського національного 

медичного університету 

 Стовбан Ірина Василівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної 

медицини та громадського здоров'я Івано-Франківського національного медичного 

університету 

 Василюк Сергій Михайлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

хірургії №1 Івано-Франківського національного медичного університету 



 Міщук Василь Григорович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини 

Івано-Франківського національного медичного університету 

 Дзьомбак Володимир Богданович – кандидат медичних наук, заступник директора 

департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

 Скрипко Василь Дмитрович – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії ННІ 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету 

 Соломчак Петро Володимирович – кандидат медичних наук, головний спеціаліст з 

хірургії департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації 

 Геник Наталія Іванівна - доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою 

акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного 

університету 

 Боришкевич Лариса Михайлівна – головний спеціаліст з терапії відділу організації 

медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 

 Монюк Юлія Вікторівна – експерт по сімейній медицині ДОЗ ІФ ОДА 

 Кваснюк Дмитро Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології та 

ортопедії Буковинського державного медичного університету, голова Комітету з питань 

співробітництва у сфері охорони здоров’я, соціального сектору, громадськими 

організаціями та органами державної влади Асоціації Лікарів Карпатського Регіону 

 Білоус Олег Михайлович – проректор по науковій роботі Академії Івана Золотоустого, 

член Правління та голова Комітету по Державній політиці в медичному та соціальному 

секторі ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

 Марусин Станіслав Олександрович – член Правління ГО «Асоціація Лікарів 

Карпатського Регіону», докторант Університет ім. Йожефа Шафарика Кошице, 

Словаччина 

 Окрепка Христина Андріївна – член Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського 

Регіону» 

 Лисак Ірина Володимирівна – член Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського 
Регіону» 

 Соботник Діана Любомирівна – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

 Криклій Христина Василівна – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

 Макарюк Владислава Ігорівна – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

 Павликівська Олеся Станіславівна – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського 

Регіону» 

 Сворак Ірина Романівна – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

 Мушкевич Ольга Романівна – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

 Тімраз Мар′яна Мохаммед – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 

 Лавренчук Ярослава Олександрівна – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського 

Регіону» 

 Деркач Андрій Орестович – член ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» 



19.05.21 

08:00 - 09:00 

Реєстрація учасників 

Зал обласної Філармонії (м. Івано-Франківськ, вул. Леся 

Курбаса 3) 

 

08:30 - 09:00 

 

Вітальна кава 

 

09:00 - 09:10 Церемонія відкриття конференції 

09:10 - 09:15 Івано-Франківська Обласна Державна  

 Адміністрація  

09:15 - 09:20 Рожко Микола Михайлович – ректор Івано-  

 Франківського національного медичного  

 університету, доктор медичних наук,  

 професор, Заслужений діяч науки і техніки  

 України  

09:20 – 09:25 Дмитренко Ігор Анатолійович – директор  

 департаменту охорони здоров’я Івано-  

 Франківської обласної державної адміністрації  

 Дзьомбак Володимир Богданович –  

 заступник директора департаменту охорони  

 здоров’я Івано-Франківської обласної  

 державної адміністрації  

09:25 – 09:30 Марцінків Руслан Романович – мер міста  

 Івано-Франківськ  

09:30 – 09:35 Бойко Марія Андріївна – начальник 

управління охорони здоров’я Івано- 
Вітальне слово 

 Франківської міської ради  

09:35 – 09:40 Гінтарас Грахаускас – екс-радник міністра  

(телеміст) охорони здоров’я Литви по стратегії розвитку,  

 член постійної робочої групи Україна – Литва,  

 експерт з питань проблем людей похилого віку  

 та старіння нації  

09:40 – 09:45 Волкан Каан Ішик – директор стратегій та  

 розвитку Dünyagöz Hospitals Group, Стамбул  

 (Туреччина)  



09:45 – 09:50 

(телеміст) 

Айя Кагаде – директор з стратегії розвитку по 

міжнародним відносинам «Медичний Центр 

Галілеї» (Ізраїль) 

 

09:50 – 09:55 

(телеміст) 

Каха Ішхнелі – директор клініки ім. Вахтанга 

Бочорішвілі (Грузія) 

09:55 – 10:00 Базилевич Андрій Ярославович – д.мед.н., 

професор, Президент Світової Федерації 

Українських Лікарських Товариств (м. Львів) 

10:00 – 10:05 Махлі Хасан Джихад – директор з стратегій 

розвитку міжнародних відносин EMSEY 

HOSPITAL, Стамбул (Туреччина) 

 

10:05 – 10:10 Марусин Олександр Васильович – Голова 

Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського 

Регіону» 

 



Пленарне засідання №1 

Сучасні аспекти організації охорони здоров’я: 

система ефективного управління лікарнею 
 

(великий зал) 

 

Модератор: 

Проф. Орина Децик 

Доц. Ірина Стовбан 

10:10-10:30 

(телеміст) 

Айя Кагаде – директор з стратегії розвитку по 

міжнародним відносинам «Медичний Центр 

Галілеї» (Ізраїль) 

Система охорони здоров’я 

Ізраїлю 

10:30-11:25 

(телеміст) 

Гінтарас Грахаускас – екс-радник міністра 

охорони здоров’я Литви по стратегії розвитку, 

член постійної робочої групи Україна – Литва, 

експерт по питаннях проблем людей похилого 

віку та старіння нації. Голова Комітету з 

Міжнародних справ ГО «Асоціації Лікарів 
Карпатського регіону» (Литва) 

Проблема старіння нації 

11:25-12:15 

(телеміст) 

Уве-Маттіас Мюллер – радник канцлера 

Німеччини, голова виконавчого комітету 

"Bundesverband Initiative 50 Plus" (Німеччина) 

Вибрані питання демографії та 

соціального розвитку 

12:15-12:25 

(телеміст) 

Каха Ішхнелі – директор клініки ім. академіка 

Вахтанга Бочорішвілі, Тбілісі (Грузія) 

Система охорони 

здоров’я Грузії 

12:25-12:35 Мерт Демірсоз – директор з міжнародного 

розвитку та маркетингу DUNYAGOZ 

HOSPITAL (Туреччина) 

Система охорони здоров’я 

Туреччини. Досвід роботи групи 

клінік DUNYAGOZ 

12:35-13:15 

(телеміст) 

Олена Бабич – медичний адвокат, керівник 

адвокатського бюро Олени Бабич, засновник 

платформи юридичних заходів для медиків 

LEGAL LAB (м. Київ) 

Відкриття приватної медичної 

практики: 

- алгоритм отримання ліцензії, 

на що слід звернути увагу? 

- що краще ТОВ чи ФОП? 

- дотримання ліцензійних умов 

13:15 – 13:25 Мурат Белтек – директор міжнародного 

центру пацієнтів EMSEY HOSPITAL, Стамбул 

(Туреччина) 

Система охорони здоров’я 

Туреччини. Досвід роботи 

EMSEY HOSPITAL 

13:25-13:40 Базилевич Андрій Ярославович – д.мед.н., 

професор, Президент Світової Федерації 

Українських Лікарських Товариств (м. Львів) 

Лікарське самоврядування: у 

світі та в Україні 

13:40-14:00 

(телеміст) 

Рімантас Аутукас – директор з управління 

Республіканської клініки Литви (Литва) 

Стилі управління 

14:00-14:25 

(телеміст) 

Томас Алондеріс – голова департаменту 

Міністерства охорони здоров'я Литовської 

Республіки, департамент фармації, 
фармакоекономіки та ціноутворення (Литва) 

Нестача лікарських засобів 



14:25-15:15 

(телеміст) 

Василь Лопух – директор адміністрації 

Наукового Товариства імені Шевченка в Америці 

(НТШ-А), співзасновник і виконавчий директор 

Центру Демографічних та Соціально- 

економічних Досліджень Українців у США 

(НТШ-А) (м. Нью-Йорк, США) 

Сучасні демографічні тенденції 

в Україні 

15:15-16:10 

(телеміст) 

Уве-Маттіас Мюллер – голова виконавчого 

комітету "Bundesverband Initiative 50 Plus", 

радник канцлера Німеччини (Німеччина) 

Демографія 

16:10-16:40 

(телеміст) 

Карлос Зарко – президент Міжнародної 

медичної організації лікарень-кооперативів 

IHCO (Іспанія) 

Міжнародна організація 

лікарень кооперативів. Роль 

кооперативів у забезпеченні 

доступу до медичних послуг; 

переваги та найкращі практики 

16:40 – 17:00 Децик Орина Зенонівна – д.мед.н., професор, 

завідувач кафедри соціальної медицини та 

громадського здоров′я Івано-Франківського 

національного медичного університету (м. 

Івано-Франківськ) 

Напрями трансформації системи 

охорони здоров’я України 

17:00-17:15 Стовбан Ірина Василівна – кандидат медичних 

наук, доцент кафедри соціальної медицини та 

громадського здоров′я Івано-Франківського 

національного медичного університету (м. 

Івано-Франківськ) 

Соціально-психологічні 

проблеми управління та шляхи їх 

вирішення 

17:15-17:30 Дискусійна панель №1 

Тема: Сучасні аспекти організації охорони 

здоров’я: система ефективного управління 

лікарнею 

Модератор: 

Проф. Орина Децик 

Доц. Ірина Стовбан 

11:30-12:00 Прес-конференція для ЗМІ 

Кава-брейк + Обід 

Пленарне засідання №2 

(малий зал) 

Модератор: 

Проф. Анна Крижанівська 

Проф. Володимир Голотюк 

12:00-12:15 Крижанівська Анна Євстахіївна – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

онкології Івано-Франківського національного 

медичного університету (м. Івано-Франківськ) 

Дяків Ірина Богданівна – лікар-онкохірург, 

асистент кафедри онкології Івано-Франківського 

національного медичного університету (м. 

Івано-Франківськ) 

Метахронні злоякісні пухлини 

матки, яєчника у хворих на рак 

молочної залози 



12:15-12:30 Крижанівська   Анна   Євстахіївна – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

онкології Івано-Франківського національного 

медичного університету(м. Івано-Франківськ) 

Татарин Богдан Богданович – лікар-онколог, 

асистент кафедри онкології Івано-Франківського 

національного медичного університету (м. 
Івано-Франківськ) 

Діагностична значимість 

прогностичних факторів та солей 

важких металів у пацієнтів з 

колоректальним раком 

12:30-13:00 

(телеміст) 

Елі Какіашвілі – член Ізраїльської медичної 

асоціації (ІМА),  Ізраїльського  хірургічного 

товариства (ISS), Американського товариства 

клінічної  онкології (ASCO),   Товариства 

хірургічних наук Онкології (SSO), Канадського 

товариства хірургічної онкології (CSSO) та 

Міжнародної асоціації хірургів, 

гастроентерологів   та  онкологів  (IASGO) 
(Ізраїль) 

Робототехнічна хірургія: минулі, 

сучасні та майбутні напрямки 

13:00-13:30 

(телеміст) 

Ассі Дробот – директор служби лімфедеми та 

хірургії молочної залози, відділення загальної 

хірургії, пройшов спеціалізовану підготовку в 

Хіросімі, Міжнародний Lymphedema Center в 

Японії на чолі з президентом Всесвітнього 

товариства реконструктивної мікрохірургії, 

професором Ісао Косіма (Ізраїль) 

Мультидисциплінарний підхід 

до лікування хворих раком 

молочної залози 

13:30-14:00 Шпарик Ярослав Васильович – завідувач 

відділу хіміотерапії Львівського державного 

онкологічного регіонального лікувально- 

діагностичного центру, доцент Львівського 

національного медичного університету ім. Данила 

Галицького, член Американського товариства 

клінічної онкології (ASCO)(м.Львів) 

Таргетна терапія 

резектабельного НДРЛ з 

EGFRm: відомі мішені- нові 

можливості 

14:00- 

14:30 

(телеміст) 

Андріїв Аліна Володимирівна – кандидат 

медичних наук, доцент кафедри онкології 

Івано-Франківського національного 

медичного університету (м. Івано- 
Франківськ) 

Роль МРТ в сучасному 

діагностичному алгоритмі раку 

грудної залози 

14:30- 

14:50 

(телеміст) 

Ахмет Гюнгор – д.мед.н., професор, провідний 

спеціаліст відділу нуклеарної медицини, EMSEY 

HOSPITAL, Стамбул (Туреччина) 

Нуклеарна медицина 

14:50- 

15:20 

(телеміст) 

Анікусько Микола Федорович – кандидат 

медичних наук, лікар-онкомамолог, завідувач 

хірургічного відділу Київського міського 

клінічного онкологічного центру (м.Київ) 

Персоналізований підхід до 

терапії BRCA - асоційованого 

РГЗ: довготривалий контроль 
захворювання 

15:20- 

15:50 

(телеміст) 

Зотов Олексій Сергійович – к.мед.н., доцент 

кафедри онкології Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця, член 

Європейського товариства медичної онкології 
(ESMO) (м. Київ) 

Ендокринотерапія РМЗ в період 

пре- та пост менопаузи: пошук 

алгоритму лікування 



15:50- 

16:50 

(телеміст) 

Андріїв Аліна Володимирівна – кандидат 

медичних наук, доцент кафедри онкології Івано- 

Франківського національного медичного 

університету (м. Івано-Франківськ) 

1. Чи можливо покращити 

якість життя під час 

гормоно-терапії РМЗ? 

2. Рак молочної залози – 

сучасний стан проблеми 

16:50- 

17:00 

Дискусійна панель №2 

Тема: Новітні методи лікування в онкології 

Модератор: 

Проф. Анна Крижанівська 
Проф. Володимир Голотюк 

Пленарне засідання №3 
 

(Католицький ліцей – вул. Шевченка, 11) 

Модератор: 

Доц. Оксана Марусин 

Проф. Надія Скрипник 

Проф. Василь Скрипко 

10:30- 

11:00 

(телеміст) 

Марина Нодельман – головний спеціаліст 

Інституту діабету, ендокринології та обміну 

речовин, Медичний Центр Галілеї (Ізраїль) 

Підхід до діагностики і 

лікування основних 

захворювань паращитоподібних 

залоз 

11:00- 

11:30 

(телеміст) 

Марина Нодельман – головний спеціаліст 

Інституту діабету, ендокринології та обміну 

речовин, Медичний Центр Галілеї (Ізраїль) 

Орфанні захворювання 

11:30- 

12:10 

(телеміст) 

Вєра Донікова – Вчений секретар Словацького 

Діабетологічного Товариства (Словаччина) 

Користь постійного 

моніторингу глюкози в крові у 

повсякденному житті пацієнтів 

із цукровим діабетом. 

12:10- 

12:40 

(телеміст) 

Охад Ронен – директор відділення хірургії 

голови та шиї, член Ізраїльської медичної 

асоціації (ІМА), Ізраїльського товариства Раку 

Отоларингологія - хірургія голови та шиї 

(ISOHNS), Ізраїльське товариство хірургії голови 

та шиї та онкології (ISHNOS) та співробітник 

Американського коледжу Хірургії 

(FACS)(Ізраїль) 

Тактика лікування при раку 

щитовидної залози 

12:40- 

13:00 

(телеміст) 

Мехмет Одабасі – доктор медичних наук, 

професор, провідний спеціаліст відділу 

ендокринної хірургії, EMSEY HOSPITAL, 

Стамбул, (Туреччина) 

Ендокринна хірургія 

13:00-13:30 Кава-брейк + Обід 

13:30- 

14:00 

Марусин Оксана Василівна – експерт з 

ендокринології департаменту охорони здоров’я 

ІФ ОДА, кандидат медичних наук, доцент Івано- 

Франківського національного медичного 

університету(м. Івано-Франківськ) 

Контроль цукрового 

діабету поза межами 

HbA1C.Час в цільовому 

діапазоні 



14:00- 

14:30 

Костіцька Ірина Олександрівна – доктор 

медичних наук, професор кафедри 

ендокринології Івано-Франківського 

національного медичного університету(м. 

Івано-Франківськ) 

Як вирішити проблему 

компенсації цукрового 

діабету 2 типу 

14:30- 

15:00 

Айлін Ардагіл – кандидат медичних наук, 

доцент, провідний експерт Центру лікувань 

захворювань сітківки DUNYAGOZ HOSPITAL, 

(Туреччина) 

Вітректомія 

15:00- 

16:15 

Практичний майстер-клас 

 
Марусин Оксана Василівна – експерт з 

ендокринології департаменту охорони здоров’я 

ІФ ОДА, кандидат медичних наук, доцент Івано- 

Франківського національного медичного 

університету (м. Івано-Франківськ) 

 
Москва Христина Андріївна – кандидат 

медичних наук, доцент кафедри ендокринології 

Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького (м. Львів) 

 

 

Ведення пацієнтів з ЦД2 типу в 

умовах спалаху COVID-19 

 

Пізній старт інсулінотерапії – 

ранні ускладнення 

16:15- 

17:30 

Практичний майстер-клас 

 
Скрипник Надія Василівна – доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри 

ендокринології Івано-Франківського 

національного медичного університету, 

заслужений лікар України (м. Івано- 

Франківськ) 

 
Пасєчко Надія Василівна – доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 

медицини №1 Тернопільського національного 

медичного університету, голова Товариства 

ендокринологів Тернопільської області(м. 

Тернопіль) 

 

 

 

 

 

 

Погляд експертів на ведення 

пацієнтів з цукровим діабетом 2 

типу на доінсуліновому етапі 

17:30- 

17:40 

 

Дискусійна панель №3 

Тема: Сучасні підходи до лікування 

ендокринних захворювань 

Модератор: 

Проф. Надія Скрипник 

Доц. Оксана Марусин 

Проф. Василь Скрипко 

 

17:40- 

17:50 

 

Заключне слово. Підсумки 



20.05.21 

08:00 – 09:00 

Реєстрація учасників 

 

Зал обласної Філармонії (м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса 3) 

 

Пленарне засідання №4 

(в великому залі обласної філармонії) 

Організація надання первинної медичної допомоги 

«Школа сімейного лікаря» 

(великий зал) 

 

Модератор: 

Проф. Василь Міщук 

09:00-09:30 Вакалюк Ігор Петрович – доктор медичних 

наук, професор кафедри внутрішньої медицини 

№ 2 та медсестринства, Проректор з наукової 

роботи Івано-Франківського національного 

медичного університету (м. Івано-Франківськ) 

Сімейна гіперхолестеринемія 

09:30-10:00 Яцишин Роман Іванович – доктор медичних 

наук, професор кафедри внутрішньої медицини 

#1,клінічної імунології та алергології ім. 

Є.М.Нейка, Заслужений лікар України, декан 

медичного факультету Івано-Франківського 

національного медичного університету, віце- 

Президент Асоціації ревматологів України (м. 

Івано-Франківськ) 

Вітамін Д : надійний 

соратник чи модний 

атрибут сімейного лікаря? 

10:00-10:30 Айлін Ардагіл – кандидат медичних наук, 

доцент, провідний експерт Центру лікувань 

захворювань сітківки DUNYAGOZ HOSPITAL, 

(Туреччина) 

Вітректомія 

10:30-11:00 Косаковський Анатолій Лук′янович - доктор 

медичних наук, професор, головний дитячий 

отоларинголог МОЗ України, завідувач кафедри 

дитячої оториноларингології, аудіології та 

фоніатрії Національного університету охорони 

здоров'я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ) 

Утруднення носового 

дихання у дітей та 

дорослих. Клінічні 

випадки 

11:00-11:20 Міщук Василь Григорович – професор, доктор 

медичних наук, завідувач кафедри загальної 

практики (сімейної медицини), фізичної 

реабілітації та спортивної медицини Івано- 

Франківського національного медичного 

університету(м. Івано-Франківськ) 

Синдром подразненого 

кишківника 

11:20-11:35 

(телеміст) 

Мощич Олександр Петрович – доктор 

медичних   наук,   професор кафедри дитячої 

Європейський досвід 

застосування 



 оториноларингології, аудіології та фоніатрії 

Національного університету охорони здоров'я 

України ім. П.Л. Шупика (м. Київ) 

біорегуляційних 

препаратів в лікуванні 

запалення. 

11:35-11:50 Сем′янчук Віра Богданівна – кандидат 

медичних наук, доцент кафедри Івано- 

Франківського національного медичного 

університету, дитячий алерголог та імунолог (м. 

Івано-Франківськ) 

Прояви харчової алергії у дітей 

11:50-12:20 Скрипник Надія Василівна – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

ендокринології Івано-Франківського 

національного медичного університету, 

Заслужений лікар України (м. Івано- 

Франківськ) 

Предіабет міф або реальність? 

12:20-12:40 Геник Наталія Іванівна – доктор медичних 

наук, професор, завідуюча кафедрою 

акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового 

Івано-Франківського національного медичного 

університету(м. Івано-Франківськ) 

Сучасні аспекти корекції 

мікронутрієнтного статусу під 

час вагітності 

12:40-13:30 Середюк Нестор Миколайович – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

Івано-Франківського національного медичного 

університету, заслужений діяч науки і техніки 

України, нагороджений "Орденом святого 

Пантелеймона", ACVC Silver Member, ESC 

Professional Member, EHRA Gold Member HFA 

Gold Member (м. Івано-Франківськ) 
 

Співавтори: проф. Середюк В.Н., доц. Ванджура 

Я.Л., Твердохліб І.З. 

COVID-19 – асоційоване 

ураження серця: терапевтичні 

можливості протидії 

13:30-14:00 Яцишин Роман Іванович – доктор медичних 

наук, професор кафедри внутрішньої медицини 

#1,клінічної імунології та алергології ім. 

Є.М.Нейка, Заслужений лікар України, декан 

медичного факультету Івано-Франківського 

національного медичного університету, віце- 

Президент Асоціації ревматологів України (м. 

Івано-Франківськ) 

Сучасне бачення системних 

васкулітів 

14:00-14:30 Марусин Оксана Василівна – експерт з 

ендокринології департаменту охорони здоров’я 

ІФ ОДА, кандидат медичних наук, доцент Івано- 

Франківського національного медичного 

університету (м. Івано-Франківськ) 

1. Сучасні підходи до лікування 

хворих на акромегалію. 

2. Акромегалія асоційована з 

цукровим діабетом: 

особливості перебігу і тактика 

лікування. 

14:30-15:00 Колоскова Олена Констянтинівна – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Буковинського державного медичного 
університету(м. Чернівці) 

Нова парадигма цитопротекції 

при захворюваннях дихальних 

шляхів у дітей 



15:00-15:15 Долик Степан Степанович – експерт з 

онкогінекології департаменту охорони здоров’я 

ІФ ОДА, лікар онкогінеколог вищої 

кваліфікаційної категорії (м. Івано- 

Франківськ) 

Застосування інноваційних 

підходів в діагностиці 

передпухлнної та пухлинної 

патології шийки матки 

15:15-15:30 Литвинець Людмила Ярославівна – доктор 

медичних наук, професор кафедри педіатрії 

Івано-Франківського національного медичного 

університету (м. Івано-Франківськ) 

Алергози в практиці педіатра та 

шляхи їх корекції 

15:30-15:45 Кваснюк Дмитро Іванович – к.мед.н., доцент 

кафедри травматології та ортопедії 

Буковинського державного медичного 

університету (м. Чернівці) 

Сучасні підходи до лікування 

пацієнтів з остеоартрозом 

колінного суглоба І-ІІ ст. 

15:45-16:00 

(телеміст) 

Сидорчук Лариса Петрівна – доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри сімейної 

медицини Буковинського державного медичного 

університету (м. Чернівці) 

Роль і місце ІКС Будесоніду 

в умовах пандемії COVID-19 

16:00-16:15 

(телеміст) 

Паньків Володимир Іванович – експерт МОЗ 

України з ендокринології, доктор медичних 

наук, професор, заслужений лікар України, 

головний редактор «Міжнародного 

ендокринологічного журналу" (м. Київ) 

Здорове харчування і 

щитоподібна залоза 

16:15-16:30 Деркач Маріанна Іванівна – кандидат 

медичних наук, експерт з клінічної імунології 

алергології департаменту охорони здоров’я ІФ 

ОДА, провідний алерголог МЦ Медлюкс (м. 
Івано-Франківськ) 

Анафілаксія: основні 

принципи діагностики та 

лікування 

16:30-16:45 

(телеміст) 

Гавриленко Юрій Володимирович – доктор 

медичних наук, доцент кафедри дитячої 

оториноларингології, аудіології та фоні атрії 

Національного університету охорони здоров'я 

України ім. П.Л. Шупика (м. Київ) 

Сучасні можливості захисту 

респіраторного тракту в 

умовах пандемії COVID-19 

16:45 -17:15 

(телеміст) 

Андріїв Аліна Володимирівна – к.мед.н., 

доцент кафедри онкології Івано-Франківського 

національного медичного університету(м. Івано- 

Франківськ) 

Рак молочної залози – 

сучасний стан проблеми 

17:15-17:30 Дискусійна панель №4: 

Тема: Організація надання первинної 

медичної допомоги, сімейна медицина. 

Школа сімейного лікаря. 

Модератор : 

Проф. Василь Міщук 



Пленарне засідання №5 
(Католицький ліцей – вул. Шевченка, 11) 

Сучасні погляди на ведення пацієнтів з 

гінекологічними патологіями 

Модератор: 

 

Проф. Наталія Геник 

Володимир Дзьомбак 

10:00-10:20 Дзьомбак Володимир Богданович – кандидат 

медичних наук, доцент, заступник директора 

департаменту охорони здоров’я Івано- 

Франківської обласної державної адміністрації 

(м. Івано-Франківськ) 

Актуальні питання надання 

гінекологічної допомоги в 

умовах пандемії COVID-19 

10:20-10:40 Геник Наталія Іванівна – доктор медичних 

наук, професор, завідувачка кафедри 

акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового 

Івано-Франківського національного медичного 

університету(м. Івано-Франківськ) 
Співавтори: Гоцанюк Р.В., Оріщак І. К. 

Проблемні питання запальних 

захворювань органів малого 

тазу 

10:40-11:05 

(телеміст) 
Коньков Дмитро Геннадійович – доктор 

медичних наук, професор, кафедри акушерства і 

гінекології №1 Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, член 

Асоціації акушер-гінекологів України (м. 

Вінниця) 

Передчасні пологи. Міфи та 

реальність 

11:05-11:25 

(телеміст) 
Ілкер Кахраманоглу – доктор медичних наук, 

провідний спеціаліст відділу гінекології та 

онкогінекології, EMSEY HOSPITAL, Стамбул, 

(Туреччина) 

Онкогінекологія 

11:25-11:45 Геник Наталія Іванівна – доктор медичних 

наук, професор, завідувачка кафедри 

акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового 

Івано-Франківського національного медичного 

університету(м. Івано-Франківськ) 

Співавтори: Приймак О.О. 

Бактеріальний вагіноз: більше 

запитань, ніж відповідей 

11:45-12:05 

(телеміст) 

Андріїв Аліна Володимирівна – к.мед.н., 

доцент кафедри онкології Івано-Франківського 

національного медичного університету (м. 

Івано-Франківськ) 

Роль МРТ в сучасному 

діагностичному алгоритмі раку 

грудної залози 

12:05-12:30 

(телеміст) 

Пирогова Віра Іванівна – доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології факультету 

післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила 

Галицького, Віце-президент ГА гінекологів- 
ендокринологів України (м. Львів) 

Деякі практичні аспекти 

менеджменту пацієнток з 

ендометріозом 

12:30-12:45 Долик Павло Степанович – кандидат медичних 

наук, гінеколог, онкогінеколог, провідний 

спеціаліст Лікувально-діагностичного центру 

"Мед-Атлант" (м. Івано-Франківськ) 

Лапароскопія в 

онкогінекології: стадартизація 

хірургічного етапу лікування в 

умовах приватного медичного 
центру. 

12:45-13:00 Чуприна Роксана Ріфкатівна – к.мед.н., 

онкогінеколог, завідувач гінекологічного 

відділення Прикарпатського клінічного 

Профілактика та лікування 

лімфокіст після тазової 

лімфаденектомії у пацієнток з 



 онкологічного центру ІФ ОР (м. Івано- 

Франківськ) 

карциномою шийки матки та 

карциномою ендометрію 

13:00- 13:30  

Кава-брейк 

13:30-13:50 

(телеміст) 

Коньков Дмитро Геннадійович – доктор 

медичних наук, професор, кафедри акушерства і 

гінекології №1 Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, член 

Асоціації  акушер-гінекологів України (м. 

Вінниця) 

Співавтори: проф. Рудь Віктор, Піскун Аліна 

Сучасні аспекти профілактики 

гіпертензивних розладів під час 

вагітності 

13:50-14:10 Воробій Володимир Дмитрович – доктор 

медичних наук, професор кафедри акушерства 

та гінекології ім. І.Д. Ланового Івано- 

Франківського національного медичного 

університету, медичний директор ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції людини» 

МОЗ України (м. Івано-Франківськ) 

Особливості реалізації 

репродуктивної функції у 

жінок з синдромом 

полікістозних яєчників 

14:10-14:30 Макарчук Оксана Михайлівна – доктор 

медичних наук, професор, завідуюча кафедрою 

акушерства та гінекології ПО Івано- 

Франківського національного медичного 
університету (м. Івано-Франківськ) 

Ефективність гестагенів у 

терапії невиношування. Вибір 

тактики з позиції доказової 

медицини 

14:30-14:50 
(телеміст) 

Бойчук Алла Володимирівна – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології ННІ ПО 

Тернопільського національного медичного 

університету (м. Тернопіль) 
Співавтори: Якимчук Ю.Б. 

Скринінг та лікування 

передракових захворювань 

шийки матки 

14:50-15:10 Куса Олена Михайлівна – кандидат медичних 

наук, асистент кафедри акушерства та 

гінекології імені професора І.Д. Ланового Івано- 

Франківського національного медичного 

університету (м. Івано-Франківськ) 

Медико-соціальні аспекти 

проблеми внутрішньоутробного 

парвовірусного інфікування, 

акушерські та перинатальні 

наслідки 

15:10-15:30 
(телеміст) 

Андрієць Анатолій Володимирович - лікар 

акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, 

завідуючий хірургічним відділенням YUZKO 

medical center, член Української асоціації 

репродуктивної медицини (м. Чернівці) 

Менеджмент пацієнток з 

ендометріозом яєчників. 

Світові рекомендації та власний 

досвід 

15:30 – 15:50 

(телеміст) 

Бойчук Алла Володимирівна – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології ННІ ПО 

Тернопільського національного медичного 

університету (м. Тернопіль) 

Менеджмент менопаузи 



15:50-16:10 Остафійчук Світлана Олександрівна – 

кандидат медичних наук, доцент кафедри 

акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового 

Івано-Франківського національного медичного 

університету 

Співавтори: Дрогомирецька Н.В. 

Хронічний тазовий біль в 

практиці гінеколога 

16:10-16:20 Вереснюк Наталія Сергіївна – к.мед.н., доцент 

кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила 
Галицького 

Репродуктивні наслідки у жінок 

з аномаліями розвитку статевих 

органів 

16:20-16:30 Малачинська Марія – к.мед.н., доцент кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології ФПДО 

ЛНМУ імені Данила Галицького 

Профілактика перинатальних 

втрат у вагітних з великими 

акушерськими синдромами 

16:30-16:40 Дякунчак Юлія – аспірант кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології ФПДО 

ЛНМУ імені Данила Галицького 

Ретроспективний аналіз 

наслідків ургентних 

гінекологічних втручань 

16:40-16:50 Козак Христина – аспірант кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології ФПДО 

ЛНМУ імені Данила Галицького 

Ретроспективний аналіз 

перебігу перименопаузального 

періоду у жінок з 

екстрагенітальною патологією 

та дефіцитом вітаміну D 

16:50-17:00 Дискусійна панель №5: 

Тема: Сучасні погляди на ведення 

пацієнтів з гінекологічними 

патологіями 

Модератор : 

Проф. Наталія Геник 

Володимир Дзьомбак 



 

Пленарне засідання №6 

(онлайн) 

Сучасні малоінвазивні методи лікування кил 

 

Модератор: 

Проф. Йонас Андрушкявічус 

10:00-10:30 Dr. Šlapikas Mindaugas – доктор медичних 

наук, директор Центру ендоскопічної та 

лапароскопічної хірургії Республіканської 

клініки Литви (Литва) 

Сучасні лапароскопічні методи 

лікування кил різної 

локалізації 

10:30-11:00 Камаль Хатиб – завідуючий відділенням 

хірургії Медичний Центр Галілеї (Ізраїль) 

Особливості 

лапароскопічних операцій 

при двосторонніх 

рецидивних пахових 

килах 

11:00-11:30 Фелештинський Ярослав Петрович – доктор 

медичних наук, професор, заслужений лікар 

України, завідуючий кафедри хірургії і 

проктології Національного університету охорони 

здоров'я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ) 

Ускладнення алопластики 

вентральних гриж, лікування 

та профілактика 

11:30-11:50 Васіл Абуладзе – д.мед.н., професор, керівник 

клініки хірургії імені академіка Вахтанга 

Бочорошвілі, Тбілісі (Грузія) 

Лапароскопічні 

малоінвазивні методи 

лікування гриж 

11:50-12:05 Саволюк Сергій Іванович – доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри хірургії та 

судинної хірургії Національного університету 

охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика (м. 

Київ) 

Можливості амбулаторної 

хірургії пахових гриж 

12:05-13:10 Грубнік Володимир Володимирович – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

хірургії №1 з післядипломною підготовкою 

Одеського національного медичного 
університету (м. Одеса) 

Лапароскопічні втручання 

при ГЕРХ і при великих 

грижах стравоходного 

отвору діафрагм 

13:05-13:20 П′ятночка Володимир Іванович – доктор 

медичних наук, професор кафедри хірургії 

Тернопільського державного медичного 

університету (м. Тернопіль) 

Підвищення безпеки 

операційних втручань у хворих 

на вентральну та інцізійну 

грижу за умов коморбідності 

при виконанні різних типів 

відкритих герніопластик 

13:20-13:50 Науково-практичний майстер-клас Лапароскопія пахової грижі у 

жінок 

13:50-14:00 Науково-практичний майстер-клас Лапароскопія великої 

травматичної правосторонньої 

діафрагмальної грижі 



14:00-14:35 Науково-практичний майстер-клас Робототехнічна хірургія правої 

пахової грижі 

14:35-15:00 Науково-практичний майстер-клас Лапароскопія двосторонньої 

пахової грижі 

15:00-15:10 Науково-практичний майстер-клас Лапароскопічна 

герніопластика лівої 

стегнової грижі 

15:10-15:20 Науково-практичний майстер-клас Тотальна 

екстраперитонеальна 

лапароскопія стегнової грижі 

15:20-15:30 Дискусійна панель №6: 

Тема: Сучасні малоінвазивні методи 

лікування кил 

Модератор : 

Проф. Зігмантас Урнєжіус 



21.05.21 Реєстрація учасників 

08:00 - 09:00 Зал обласної Філармонії (м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса 3) 

Пленарне засідання №7 
Захворювання легень та гіповентиляційні стани 

(великий зал) 

Модератор: 

Проф. Микола Островський  

Проф. Іван Тітов 

09:00 – 09:20 Тітов Іван Іванович – д.мед.н., 

професор завідувач кафедри 

анестезіології та інтенсивної 

терапії Івано-Франківського 

національного медичного 

Університету (м. Івано- 

Франківськ) 

Практичні аспекти СРАР- підтримки при 

лікуванні гострих дихальних розладів у 

хворих на COVID-19 

09:20 – 09:50 Островський Микола 
Миколайович – доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри 
фтизіатрії і пульмонології з курсом 
професійних хворіб Івано-
Франківського національного 
медичного університету, 
Заслужений діяч науки і техніки 
України (м. Івано- Франківськ) 

Хронічні захворювання легень в час пандемії 

COVID-19: вирок чи контроль?  

   

09:50 – 10:30 
(телеміст) 

Павол Терек – доцент, керівник 

Східно-європейського Центру 

серцево-судинних захворювань, 

клініка анестезії та інтенсивної 

медицини, Східнословацький 

інститут серцево-судинної системи 

та Медичний факультет Кошице 

(Словаччина) 

Програмована багаторівнева вентиляція 
легень в клінічній практиці та при дистрес-
синдромі при COVID-19 

10:30-11:00 

(телеміст) 
Олександр Самохвалов – 

професор, керівник реанімаційного 

відділення Covid-19, старший лікар 

відділення інтенсивної терапії, 
Медичний центр Галілеї (Ізраїль) 

Вентиляція легень у пацієнтів з COVID-19 

11:00-11:25 

(телеміст) 
Алексей Неловков – завідуючий 

відділом інфекційних хворіб 

Східно-Талліннської клініки IDA 
(Естонія) 

Вакцинація від COVID-19 – досвід Естонії 

11:25-12:05 

(телеміст) 

Айдас Юркевічус – головний 

анестезіолог Республіканської 

клініки Литви, Каунас (Литва) 

Гострий респіраторний дистрес-синдром - 

рекомендації з лікування в клінічній 

практиці 

12:05-12:25 

(телеміст) 

Павол Терек – доцент, керівник 

Східно- європейського Центру 

серцево-судинних захворювань, 

Клініка анестезії та інтенсивної 

медицини, Східнословацький 

інститут серцево- судинної системи 

та Медичний факультет UPJŠ, 

Кошице (Словаччина) 

Автоматична пропорційна хвилинна 

вентиляція і режими ШВЛ 



12:25-13:25 

(телеміст) 

Вільям Доніч – доктор медичних 

наук, професор, кафедра медичної 

фізіології Медичного факультету 

Університету ім. Павла Йозефа 
Шафарика, Кошице (Словаччина) 

Науково-практичний майстер клас: 
«Програмована багаторівнева вентиляція 

легень в клінічній практиці» 

13:25-13:40 Ємяшев Олег Вікторович – 

головний експерт ДОЗ 
Тернопільської ОДА, секретар 
Асоціації анестезіологів України, 
завідувач відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії 
Тернопільської ОКЛ (м. Тернопіль) 

Застосування методики непрямої 

електрохімічної детоксикації в комплексі 
інтенсивної терапії 

13:40-13:50 Дискусійна панель №7:  

Тема: Захворювання легень та 

стани, що супроводжуються 

гіповентиляцією легень 

Модератор : 

Проф. Микола Островський  

Проф. Іван Тітов 



 

Пленарне засідання №8 

(великий зал) 

Сучасні аспекти реабілітації пацієнтів із 

захворюваннями серцево-судинної системи, 

опорно-рухового апарату та пацієнтів, що 
перенесли COVID-19 

 

Модератор: 

Проф. Ігор Чурпій 

Доц. Роксолана Нестерак 

13:50-14:20 Вакалюк Ігор Петрович – доктор медичних 

наук, професор кафедри внутрішньої медицини 

№ 2 та медсестринства, Проректор з наукової 

роботи Івано-Франківського національного 

медичного університету (м. Івано-Франківськ) 

Нестерак Роксолана Вікторівна - доктор 

медичних наук, доцент кафедри внутрішньої 

медицини № 2 та медсестринства Івано- 

Франківського національного медичного 

університету (м. Івано-Франківськ) 

Відновне лікування та 

реабілітація після 

кардіоваскулярних втручань 

14:20-15:00 Середюк Нестор Миколайович – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

Івано-Франківського національного медичного 

університету, заслужений діяч науки і техніки 

України, нагороджений "Орденом святого 

Пантелеймона", ACVC Silver Member, ESC 

Professional Member, EHRA Gold Member HFA 

Gold Member (м. Івано-Франківськ) 
 

Співавтори: проф. Середюк В.Н., доц. Деніна 

Р.В., доц.Звонар П.П. 

 

Терапевтична антикоагуляція у 

пацієнтів зі STEMI/ NSTEMI за 

умови пандемії COVID-19 

15:00-15:30 

(телеміст) 

Владимиров Олександр Аркадійович- доктор 

медичних наук, професор завідувач кафедри 

медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної 

медицини Національного університету охорони 
здоров'я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ) 

Розбудова системи реабілітації 

на Україні у контексті Закону 

України «Про реабілітацію у 

сфері охорони здоров‘я» 

15:30-15:50 Хімейчук Людмила Орестівна – к.мед.н., 

доцент, лікар дерматовенеролог, косметолог, 

остеопат, кінезіолог (м. Івано-Франківськ) 

Прикладна кінезіологія та 

флорітерапія   в 

психосоматичній реабілітації 

постковідних пацієнтів 

15:50-16:20 

(телеміст) 

Андрій Епп – спеціаліст-реабілітолог, 

кінезіотерапевт (школа DavidaLifa "Прикладна 

кінезіологія в спорті"), натуропат (школа 

"Gesund&Aktiv"), ортомолекулярний терапевт 

(лікарське об"єднання "DIE PLATTFORM") 
(Німеччина) 

Медична система ортезів 

Formthotics. Суттєві переваги 

та незначні недоліки 

16:20-16:50 

(телеміст) 

Вільям Доніч – доктор медичних наук, 

професор, кафедра медичної фізіології 

Медичного факультету Університету ім. Павла 

Йозефа Шафарика,Кошице (Словаччина) 

Швидкий ефект від 

використання L-complex при 

реабілітації  постковідних 

пацієнтів 



16:50-17:10 Хімейчук Людмила Орестівна – к.мед.н., 

доцент, лікар дерматовенеролог, косметолог, 

остеопат, кінезіолог (м. Івано-Франківськ) 

Обгрунтування механізму 

терапевтичного ефекту при 

застосуванні кінезіологічних 

тейпів в реабілітології, хірургії 

та неврології 

17:10-17:25 Чурпій Ігор Константинович – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом 

фізичного виховання ІФНМУ (м. Івано- 

Франківськ) 

Реабілітація хворих в ранньому 

післяопераційному періоді 

17:25-17:45 

(телеміст) 

Галушко Олександр Анатолійович – доктор 

медичних наук, професор кафедри анестезіології 

та інтенсивної терапії Національного 

університету охорони здоров'я України ім. П.Л. 

Шупика (м. Київ) 

Астенічний синдром у 

постковідного пацієта 

17:45-18:00 

(телеміст) 

Лютак Оксана Зіновіївна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри соціально- 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківської 

академії Івана Золотоустого (м. Івано- 

Франківськ) 

Особливості психологічної 

реабілітації після COVID-19 

18:00-18:15 Дискусійна панель №8: 

 

Тема: Сучасні аспекти реабілітації пацієнтів 

із захворюваннями серцево-судинної системи, 

опорно-рухового апарату та пацієнтів, що 

перенесли COVID-19 

Модератор : 

Проф. Ігор Чурпій 

Доц. Роксолана Нестерак 



            В рамках Конгресу проводяться: 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 
Дата проведення 19.05.2021 р. по локаціях: 

ведення пацієнтів з ЦД2 типу в умовах спалаху COVID-19; пізній старт 

інсулінотерапії – ранні ускладнення 

Місце проведення: Конференц-зал Католицького ліцею (вул. Шевченка, 11) 

Марусин Оксана Василівна – головний експерт з ендокринології департаменту охорони 

здоров’я ІФ ОДА, кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного 

університету 

Москва Христина Андріївна - кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

погляд експертів на ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на 

доінсуліновому етапі 

Місце проведення: Конференц-зал Католицького ліцею (вул. Шевченка, 11) 

Скрипник Надія Василівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, заслужений лікар 

України 

Пасєчко Надія Василівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини №1 Тернопільського національного медичного університету, голова 

Товариства ендокринологів Тернопільської області 

 

Дата проведення 20.05.2021 р. по локаціях: 

 

хірургічна онкопатологія шлунка 

Місце проведення: Прикарпатський Клінічний Онкологічний Центр (вул. Медична,17) 

Модератор: Партикевич Юрій Дмитрович - лікар-онкохірург, завідуючий відділенням патологій 

ШКТ Прикарпатського клінічного онкологічного центру 

 

Елі Какіашвілі, Медичний Центр Галілеї, Нагарія, Ізраїль (телеміст) 

Доктор Какіашвілі та його колектив є лідерами у галузі в Ізраїлі та світі. 

член Ізраїльської медичної асоціації (ІМА), Ізраїльського хірургічного товариства (ISS), 

Американського товариства клінічної онкології (ASCO), Товариства хірургічних наук 

Онкології (SSO), Канадського товариства хірургічної онкології (CSSO) та Міжнародної 

асоціація хірургів, гастроентерологів та онкологів (IASGO). 

-спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань гепато-біліарної зони та має досвід 

загальної хірургії з використанням звичайних, а також роботизованих та лапароскопічних 

методів 

- директор Центру симуляції та навчання МІС 

- директор клініки загальної хірургії A& 

- завідувач кафедри загальної хірургії A& 

- директор загальної хірургії медичного факультету Азріелі Бар Ілан Університет 

- викладає студентам-медикам у Техніоні та на кафедрі хірургії в Рамбамі з 1998 по 2016рік 

хірургічна онкопатологія молочних залоз 

Місце проведення: Прикарпатський Клінічний Онкологічний Центр (вул. Медична,17) 

Модератор: Стинський Юрій Володимирович - лікар-онкохірург Прикарпатського клінічного 



онкологічного центру, завідувач мамологічного відділення 

 

Ассі Дробот, д.мед.н., Медичний Центр Галілеї, Нагарія, Ізраїль (телеміст) 
Директор Маммологічного Центру, Медичного центру Галілеї. У 2011 році доктор Дробот 

провів піврічну стипендію в Європейському інституті Раку, Онкологія в Мілані, Італія. 

Майстер-клас з хірургії молочної залози в Парижі, біопсія молочної залози в Тель-Авіві та 

онкопластична та реконструктивна хірургія грудей у Мілані. 

В 2018 та 2019 роках пройшов спеціалізовану підготовку в Хіросімі, Міжнародний 

LymphedemaCenter в Японії на чолі з президентом Всесвітнього товариства 

реконструктивної мікрохірургії, професором Ісао Косіма. 

 

хірургічна патологія щитоподібної залози 

Місце проведення: Прикарпатський Клінічний Онкологічний Центр (вул. Медична,17)       

Скрипко Василь - доктор медичних наук, професор кафедри хірургії ННІ післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного медичного університету 

Майстер-клас по хірургії щитоподібної залози 
 

Охад Ронен, д.мед.н. Директор відділу хірургії та шиї Медичний Центр Галілеї, 

Нагарія,Ізраїль (телеміст) 
член Ізраїльської медичної асоціації (ІМА), Ізраїльського товариства Раку Отоларингологія, 

хірургія голови та шиї (ISOHNS), Ізраїльське товариство голови та Хірургія шиї та онкологія 

(ISHNOS) та співробітник Американського коледжу Хірургії(FACS). 

Модератор: Скрипко Василь - доктор медичних наук, професор кафедри хірургії ННІ 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету 

сучасні малоінвазивні методи лікування кил 

Місце проведення: онлайн – Академія Асоціації Лікарів Карпатського Регіону 

Зігмантас Урнєжіус – д.мед.н., директор по хірургії Республіканської клініки 

Литви м. Каунас, головний хірург Республіканської клініки Литви; 

Йонас Андрушкявічюс – д.мед.н., голова постійної діючої робочої групи по 

денній хірургії Сейму Литви, завідуючий денної хірургії Республіканської клініки 

Литви 

Dr. Šlapikas Mindaugas – доктор медичних наук, директор Центру ендоскопічної 

та лапароскопічної хірургії Республіканської клініки Литви (Литва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Партнери пленарних засідань: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


