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Організатори конференції:
• Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА

• ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

• Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

• Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня

Організаційний та технічний партнер конференції:
• Відділення із залучення інвестицій, капіталовкладень, міжнародної та 

державної (внутрішньої) допомоги від суб’єктів публічного і приватного 
права, міжнародного співробітництва та маркетингу Івано-Франківської 
ЦМКЛ

• Благодійна організація «Благодійний фонд сприяння розвитку системи 
охорони здоров’я та вдосконалення медичного обслуговування 
населення»

Учасники конференції:
Зігмантас Урнєжіус -  директор по хірургії Республіканської клініки 
Литви м. Каунас, головний хірург Республіканської клініки Литви 
Ионас Андрушкявічюс -  голова постійно діючої робочої групи по денній 
хірургії Сейму Литви, завідуючий денної хірургії Республіканської 
клініки Литви та запрошені лікарі-хірурги з усіх регіонів України

ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
• невідкладні стани в хірургічній практиці;
• лапароскопічна хірургія гриж;
• перспективи розвитку та досягнення денної хірургії;
• лапароскопічна онкохірургія;
• безперервна освіта: здобутки, проблеми і перспектив.

Адреса конференції:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 
м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 114, 

лекційна аудиторія № 7 ІФНМУ

Організаційний комітет

Співголови оргкомітету конференції:
•  Рожко Микола Михайлович -  ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України;

•  Стовбан Микола Петрович -  в.о. директора департаменту охорони здоров’я Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації;

•  Бойко Марія Андріївна — начальник управління охорони здоров’я Івано- 
Франківської міської ради

• М асляк Тарас Романович -  головний лікар центральної міської лікарні м. Івано- 
Франківська, “Заслужений лікар України”.

Члени оргкомітету конференції:
• Ерстенюк Ганна Михайлівна -  перший проректор ІФНМУ, д.б.н., професор, 

завідувач кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та 
біонеорганічної хімії;

• Вакалюк Ігор Петрович -  проректор з наукової роботи ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет», д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини №  2 та медсестринства

•  Федорченко Володимир Михайлович -  проректор з науково-педагогічної та 
лікувальної роботи, к.мед.н., доцент;

• Фелештинський Ярослав Петрович -  президент Української асоціації хірургів- 
герніологів д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії та проктології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

• Зігмантас Урнєжіус -  директор по хірургії Республіканської клініки Литви 
м. Каунас, головний хірург Республіканської клініки Литви

• Ионас Андрушкявічюс -  голова постійно діючої робочої групи по денній хірургії 
Сейму Литви, завідуючий денної хірургії Республіканської клініки Литви

• Соломчак Петро Володимирович -  головний спеціаліст з хірургії департаменту 
охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації

•  Ціхонь Олег Володимирович -  заступник головного лікаря з лікувальної роботи 
Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні

•  Вовчук Володимир Миколайович -  заступник головного лікарня медичного 
обслуговування Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні;

• Марусин Олександр Васильович -  начальник відділу із залучення інвестицій, 
капіталовкладень, міжнародної та державної (внутрішньої) допомоги від суб’єктів 
публічного і приватного права, міжнародного співробітництва та маркетингу Івано- 
Франківської ЦМКЛ; експерт інформаційно-аналітичного центру НАТО з питань 
медицини

• Богуш Анатолій Євгенович -  завідувач хірургічного відділення Івано-Франківської 
ЦМКЛ, лікар хірург вищ ої кваліфакійної категорії, «Заслужений лікар України».

•  Пиптюк Олександр Володимирович -  д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
хірургії стоматологічного факультету ІФНМУ

• Чурпій Ігор Костянтинович -  д.мед.н., професор кафедри хірургії стоматологічного 
факультету завідувач кафедри фізичної реабілітації,ерготерапії та фізичного 
лікування ІФНМУ

• Скрипко Василь Дмитрович -  д.мед.н. професор кафедри онкології ІФНМУ



8.00-9.00
Реєстрація учасників

м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 114, 
лекційна аудиторія № 7 ІФНМУ

8.30-9.00 Вітальна кава

9.10 Церемонія відкриття конференції

9.15-9.20
Стовбан Микола Петрович — в.о.
директора департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації

9.20-9.25

Рожко Микола Михайлович — ректор 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет», д.мед.н., професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України

9.25-9,30
Бойко Марія Андріївна -  начальник 
управління охорони здоров’я Івано- 
Франківської міської ради Вітальне

слово

9.30-9.35

Масляк Тарас Романович — головний 
лікар центральної міської лікарні м. 
Івано-Франківська, “Заслужений лікар 
України”.

9.35-9.40

Ионас Андрушкявічюс — голова 
постійно діючої робочої групи по денній 
хірургії Сейму Литви, завідуючий 
денної хірургії Республіканської клініки 
Литви

Пленарне засідання №1
Модератор:

Проф. Олександр Пиптюк

09.55-10.10

Зігмантас Урнєжіус -  директор по хірургії 
Республіканської клініки Литви м. Каунас, 
головний хірург Республіканської клініки 
Литви

Лапароскопічна герніопластика. 
Історія розвитку, досягнення, 
проблеми

10.10-10.25

Ионас Андрушкявічюс — голова постійно 
діючої робочої групи по денній хірургії 
Сейму Литви, завідуючий денної хірургії 
Республіканської клініки Литви

Денна хірургія. Що вдалося 
зробити і до чого ще потрібно 
прагнути?!

10.25-10.45

Фелештинський Ярослав Петрович -
президент Української асоціації хірургів- 
герніологів д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри хірургії та проктології Національної 
медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Щупика МОЗ України

Сучасна хірургія складних 
післяопераційних дефектів 
черевної стінки

10:45-11:00

Ткаченко Руслан Опанасович -  д.м.н., 
професор, завідуючий курсом акушерської 
анестезіології НМАПО їм. П. Л. Шупика, 
президент ГО «Асоціація акушерських 
анестезіологів України», заслужений лікар 
України

Профілактика ТЕЛА в 
ендоскопічній хірургії

11.00-11:15

Богуш Анатолій Євгенович -  завідувач 
хірургічного відділення, лікар хірург вищої 
кваліфакійної категорії, «Заслужений лікар 
України».

Місце лапароскопічних 
оперативних втручань в 
ургентній хірургії

11.15-11.25 Прес-конференція для ЗМІ

11.25
Майстер-класи

(в проміжках між операціями обговорення)

13.30-14.00 Кава брейк

14.00-16:20
Майстер-класи

(в проміжках між операціями обговорення)

16.20-16:40

Дискусійна панель №1

Тема: Хірургія гриж. Проблеми та кроки 
вирішення

Модератор дискусійної 
панелі № 1:

Петро Соломчак

16.40-17:00 Заключне слово. Підсумки Проф. Олександр ІІиптюк



20.02Л8 Пленарне засідання №2
Модератор:

Проф. Ігор Чурпій

09.00-09.15

Зігмантас Урнсжіус -  директор по хірургії 
Республіканської клініки Литви м. Каунас, 
головний хірург Республіканської клініки 
Литви

Малоінвазивна хірургія гриж. 
Огляд методів та 
аллопластичних матеріалів

09.15-09.30
Соломчак Петро Володимирович -  головний 
спеціаліст з хірургії департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації

Лапароскопічні технології в 
лікуванні раку товстої кишки

09.30-09.45
Скрипко Василь Дмитрович -  професор 
кафедри онкології ІФНМУ, д.мед.н.

Деякі аспекти діагностики та 
лікування гострої кишкової 
непрохідності

09.45-10.00
Мельник Іван Васильович -  к.мед.н , доцент 
кафедри хірургії стоматологічного факультету 
ІФНМУ

Аллопластика гриж в умовах 
ургентної хірургії (клініко- 
експериментальне дослідження)

10.00-10.15

Чурпій Ігор Костянтинович -  д.мед.н., 
професор кафедри хірургії стоматологічного 
факультету завідувач кафедри фізичної 
реабілітації,ерготерапії та фізичного лікування 
ІФНМУ

Фактори ризику, які впливають 
на перебіг перитоніту

10.15-10.30
Назарчук Олександр Адамович, д.мед.н., 
Вінницький національний медичний університет 
ім. Пірогова

Сучасні антисептики в хірургії

10.30
Майстер-класи

(в проміжках між операціями обговорення)

13.00-13.30 Кава брейк
"

13.30-16.00
Майстер-класи

(в проміжках між операціями обговорення)

16.00-16.20
Дискусійна панель №2: 

Тема: Лапароскопічна онкохірургія
Модератор дискусійної 
панелі №2:

Анатолій Богуш

16.20-16.35 Обговооення резолюції

16.35-16.45 Заключне слово

18.00
Гала-вечеря

ресторан готелю «НАДІЯ», м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності,40

Генеральний спонсор

Medtronic
Further,Together

Партнери пленарних засідань

Організаційний 
та технічний партнер:

• Відділення із залучення інвестицій, капіталовкладень, 
міжнародної та державної (внутрішньої) допомоги від суб’єктів 
публічного і приватного права, міжнародного співробітництва та 
маркетингу Івано-Франківської ЦМКЛ

• Благодійна організація «Благодійний фонд сприяння розвитку 
системи охорони здоров’я та вдосконалення медичного 
обслуговування населення»


