Стіні н і і : і о д и л і і т п ц і й н о г о розорну у пнцієнтін з артеріальною гіпертензією ти нплин на
нього хронічного психоемоційного напруження І риніл 01 (ДНІ ІЗ •■Інішо-Фріїнківський
національний медичний університет», м, Івано-Франківськ)
Розрахунок систолічного артеріального тиску н ранком) години за даними добового
моніторування артеріального тиску гіпертензивних пацієнтів
Жомшіюк С.П.
(Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя)
Артеріальна гіпертензія I цереброваскулярна паталогія в загальнолікарській прак
тиці: особливості профілактики і терапії - КИура Є.М (ВиїдиИ державний навчальний
заклад України «Українська медична стоматологічна акадомія», м. Полтава)
Маркери системного запалення та інсулінорезистентності у хворих на цукровий
діабет 2-го типу та стабільну Ішемічну хворобу серця - Нищук-Олійник Н.Б. (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет, м, Івано-Франківськ)
Діагностика зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у хворих
на хронічний панкреатит в поєднанні з атеросклерозом - Опалених С. М. (ДВНЗ
«Ужі ородський національний університет», м. Ужгород)
Рівень гастрину в пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та хронічним гастритом Пацкун С.В. (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород)
Діагностика та медикаментозна корекція вегетативних розладів у жінок в пері- та
постменопаузальний період - Гринів 0.1. (ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет», м. Івано-Франківськ)
Особливості перебігу цирозу печінки у чоловіків та жінок - Романуха В. В. (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ)
Роль гіпоксія-індуцибельного фактору в патогенезі гепаторенального синдрому Сливка Н.О. (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний
медичний університет», м. Чернівці)
Регламент усних доповідей
Доповідач - 7 хв
Відповіді на запитання - 3 хв
Підсумок - 2 хв
Стендові доповіді
Pre-medical first aid curriculum for children ages 6 to 11 - Billier-Katrych M. (Therapy and
Family medicine department of postgraduate faculty, Ivano-Frankivsk, Ukraine)
Оптимізація антитромбоцитарної терапії при поєднаному перебігу стабільної
ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки у стадії
стеатогепатиту - Вакалюк 1.1. (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний універ
ситет», м. Івано-Франківськ)
Діагностичне значення антиендотоксинових антитіл у хворих на алкогольний
цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту - Кобітович І.М. (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ)
Діагностичне значення сполучнотканинного фактора росту у хворих на неалкогольний
стеатогепатит та цукровий діабет 2 типу - Павловський С.А. (Національний медичний
університет імені 0 .0 . Богомольця, м. Київ)
Альтернативні підходи до лікування пацієнтів із бронхіальною астмою - Рудник В.Т.
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ)
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у хворих на цукровий діабет II типу та
ожиріння - Стан М.П. (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород)
Регламент стендових доповідей
Доповідач - 3 хв
Відповіді на запитання - 2 хв
Підсумок - 2 хв

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ІВАНО -ФРАН КІВСЬКИ Й НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИ ТЕТ»

ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ 25-Й РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ
КАФЕДРИ ТЕРАПІЇ І СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА
ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ»

26-27 квітня 2018 року
м . Ів а н о -Ф р а н к ів с ь к

Головна сесія: 26 квітня 2018 року, м. Івано-Франківськ, кіноконцертний зал Арена-Центр,
вул. Незалежності, 46. Реєстрація: поч. о 8.00
Наукова сесія: 26 квітня 2018 року, м. Івано-Франківськ, лекційна зала кафедри терапії І
сімейної медицини ПО, вул. Матейка, 22. Реєстрація: поч. о 8.00
Оргкомітет конференції: ректор ІФНМУ проф. Рожко М.М. (голова); начальник
департаменту 0 3 ОДА к.мед.н. Стовбан М.П. (співголова); проректор із наукової робо
ти 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);
проф. Ерстенюк Г.М. (Україна); доц. Федорченко В.М. (Україна); Бойко М.А. (Україна);
доц. Гавриш Т.Ю. (Україна); доц. Позур Н.З. (Україна); доц. Маковецька Т.І. (Україна); доц.
Симчич Х.С. (Україна); доц. Кулаєць В.М. (Україна); ас. Нищук-Олійник Н.Б. (Україна)
Науковий комітет: проф. Федоров С.В. (Україна); проф. Роберт Галянцковскі (Польща);
доц. Матковська Н.Р. (Україна); доц. Чаплинська Н.В. (Україна); доц. Скрипник Л.М.
(Україна); доц. Козлова І.В. (Україна); магістр Томаш Кульпок-Багіньскі (Польща); магістр
Клаудіуш Надольни (Польща); доц. Іжицька Н.В. (Україна)
Головна сесія
8.45-9.25 - Церемонія відкриття конференції
Вітальне слово в.о. ректора ІФНМУ проф. Ерстенюк Г.М.
Вітальне слово начальника департаменту 0 3 ОДА Стовбана М.П.
Вітальне слово начальника департаменту 0 3 м. Івано-Франківська Бойко М.А.
Вітальне слово Директора медичної рятівничої служби Польщі проф. Роберта Галянцковскі
25 років на варті медичної освіти та охорони здоров’я Прикарпаття - проф. Глушко Л.В.
(Івано-Франківськ)
9.30-13.25 - І пленарне засідання «Стандарти лікування захворювань дихальної, серце
во-судинної та ендокринної систем»
Принципи раціональної антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії та ХОЗЛ
- проф. Островський М.М. (Івано-Франківськ)
Клінічні переваги конкурентного лікування артеріальної гіпертензії та дисліпідемії
(ЕигоРгеуепї 2018) - проф. Федоров С.В. (Івано-Франківськ)
Патогенетичне лікування кашлю в практиці сімейного лікаря - проф. Бабінець Л.С.
(Тернопіль)
Контроль артеріального тиску 24 години на добу - предиктор кардіоваскулярних
ускладнень - доц. Вербовська О.С. (Івано-Франківськ)
Резистентна артеріальна гіпертензія: причини та наслідки - проф. Федоров С.В. (Іва
но-Франківськ)
З й-підхід у лікуванні артеріальної гіпертензії - проф. Селюк М.М. (Київ)
Використання аміодарону в коморбідних пацієнтів у реальній клінічній практиці доц. Чурсіна Т.Я. (Чернівці)
Сучасні стратегії профілактики інсульту при фібриляції передсердь - проф. Федоров С.В.
(Івано-Франківськ)
Місце фітотерапії в лікуванні бронхітів у дітей - проф. Синоверська О. Б. (ІваноФранківськ)
Вузлові захворювання щитоподібної залози в практиці сімейного лікаря - проф.
Скрипник Н.В., аспірант Рибчак Л.В. (Івано-Франківськ)
Хронічна серцева недостатність із проміжною та збереженою фракцією викиду
лівого шлуночка: діагностика та лікування - проф. Федоров С.В. (Івано-Франківськ)
Синдром кашлю: раціональне ведення пацієнта - доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ)
Клінічні маски гіпотиреозу - проф. Дідушко О.М. (Івано-Франківськ)
Фокус на лікування ІХС: нові орієнтири та реалії патогенетичного лікування ішемії проф. Федоров С.В. (Івано-Франківськ)

Прогноз-модифікуюча терапія стабільної ІХС - доц. Вербовська О.С. (Івано-Франківськ)
Лікування цукрового діабету 2 тупу згідно сучасних настанов - доц. Козлова І.В.
(Івано-Франківськ)
13.25-14.00 - перерва
14.00 - 15.40 - II пленарне засідання «Стандарти лікування захворювань травного тракту
та нирок»
Кардіоренальний синдром - проф. Оринчак М.А. (Івано-Франківськ)
Печінкова енцефалопатія: нові можливості лікування - доц. Маковецька Т.І. (ІваноФранківськ)
Гастропатії: сучасні стандарти терапії - проф. Міщук В.Г. (Івано-Франківськ)
Розлади сечопуску: сучасні методи лікування - доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ)
Гостра та хронічна хвороба нирок - доц. Камінський В.Я. (Івано-Франківськ)
Гостра печінкова недостатність - проф. Вірстюк Н.Г. (Івано-Франківськ)
Типи харчової поведінки, рівень серотоніну та греліну - проф. Міщук В.Г. (ІваноФранківськ)
15.45-17.15 - III пленарне засідання «Симптоматична терапія в клініці внутрішньої медици
ни. Невідкладні стани»
Артеріальна гіпертензія та ризик інсульту: в фокусі пацієнти старше 55 років - проф.
Федоров С.В. (Івано-Франківськ)
Алергози в практиці лікаря-інтерніста - доц. Позур Н.З. (Івано-Франківськ)
Легкий когнітивний дефіцит у похилому віці: причини та можливості корекції - доц.
Маковецька Т.І. (Івано-Франківськ)
Набряковий синдром: можливі шляхи подолання резистентності - доц. Вербовська О.С.
(Івано-Франківськ)
Вторинна профілактика в хворих високого кардіоваскулярного ризику - проф. Федо
ров С.В. (Івано-Франківськ)
Sudden cardiac arrest (SCA) in children: an analysis of medical rescue actions per
formed by the emergency medical teams of the Voivodeship Rescue Service in Katowice
in the years 2014-2015 - магістр Клаудіуш Надольни (Польща)
System of organization and operation of the hospital emergency department in Poland
(on the example of province hospital no 3 in Rybnik) - магістр Томаш Кульпок-Багіньскі
17.15 - Закриття конференції, вручення сертифікатів, розіграш призів
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-

Майстер-класи
(2 поверх, кіноконцертний зал Арена-Центр, вул. Незалежності, 46)
Базова підтримка життєдіяльності в дорослих (асист. Мар’яна Перчик)
Базова підтримка життєдіяльності в дітей (асист. Мар’яна Перчик)
Докісткове введення ліків в екстрених ситуаціях (магістр Томаш Кульпок-Багіньскі)
Зупинка кровотеч у екстрених ситуаціях (доц. Наталія Іжицька, Юлія Іжицька)
Наукова сесія
Науково-практичний симпозіум молодих вчених

26 квітня 2018 року, початок о 9.00 год
м. Івано-Франківськ, вул. Матейки, 22, кафедра терапії і сімейної медицини ПО, лекційна зала
Модератори: к.мед. н., доцент Скрипник ТІ. М., к.мед. н., доцент Матковська Н.Р.

