Звіт
про проведення науково-практичної конференції
«ІV Прикарпатський хірургічний форум з міжнародною участю»
25 –26 жовтня 2018 року
(м. Яремче, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» 25-26 жовтня 2018 року)
Науково-практична конференція «ІV Прикарпатський хірургічний форум з
міжнародною участю» присвʼячена сучасним методам діагностики та лікування
хірургічних захворювань органів черевної порожнини, судинній та ендокринній
хірургії в умовах доказової медицини. Окремо розглядалися питання надання
допомоги при бойовій травмі та гнійній хірургії. Проведена лекція діагностика і
лікування тромбофілічних захворювань в хірургічній практиці. В рамках
конференції було проведено круглий стіл ургентної хірургії, засідання завідувачів
хірургічних кафедр вищих медичних закладів України.
Конференція проведена кафедрою хірургії стоматологчного факультету ДВНЗ
МОЗ України «Івано-Франківський національний медичний університет».
Програму конференції склали 10 програмних виступів з усіх розділів хірургії і 66
виступів на 6 пленарних засіданнях, присвʼячених хірургічному лікуванню
захворювань гепатобіліарної зони, хірургії шлунково - кишкового тракту,
судинній, гнійній та ендокринній хірургії.
В роботі хірургічного форуму прийняло участь (зареєстровано) 228 учасників,
серед яких 36 співробітників ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет», 148 – з інших ВНЗ України (Буковинський державний медичний
університет – 11; Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького – 12; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця – 17;
Харківський національний медичний університет – 14; Запорізький державний

медичний університет – 2; Тернопільський державний медичний університет ім. І.
Я. Горбачевського – 19; Вінницький національний медичний університет ім. М. І.
Пирогова – 20; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика – 3 ; Одеський державний медичний університет – 3; Дніпровський
державний медичний університет – 15; Харківська

медична академія

післядипломної освіти – 3; Словаччина, Польша – 2. Практичних хірургів

з

областей України – 42, з яких 17 – завідуючі хірургічними відділеннями.
Матеріали конференції опубліковані в журналі “Art of Medicine” № 4 (8), 2018;
Практичні рекомендації конференції:
1) Впровадити діагностично - лікувальний алгоритм виявлення тромботичного
стану в системі НПВ на ранніх стадіях його формування, а при виявленні
застосувати обґрунтовану тактику лікувального процесу, яка дозволяє запобігти
розвитку ТЕЛА;
2) впровадити в практику комплексного хірургічного лікування хворих на різні
форми перитоніту вакуум - терапію, яка дозволяє знизити мікробну контамінацію,
активізувати проліферативні процеси в рані черевної стінки, сприяє очищенню
черевної порожнини і нормалізує функціональний стан більшості життєво
важливих органів і систем організму в ранньому післяопераційному періоді та
зниження летальності хворих;
3)

ширше впровадити в практику алгоритм цитологічної діагностики та

хірургічного лікування хворих на захворювання щитоподібної залози;
4) впровадити в клінічну практику доповнення шкали Caprini предикторами, які
під час лапароскопічного втручання, що дозволяє з високою достовірністю
оцінити ступінь ризику та призначити індивідуалізовану схему профілактичних

заходів

розвитку

ускладнень

і

обмежує

надмірне

застосування

зайвих

профілактичних засобів та медикаментів;
5)

рекомендувати проведення інтерактивного опитування під час виступу з

наступним тестуванням, для присвоєнням певної кількості балів, що дає
можливість інтернам і практикуючим лікарям значно підвищувати свій
кваліфікаційний рівень і провести підготовку до чергової атестації.

Проректор з наукової роботи ІФНМУ

проф. І. П. Вакалюк

Звіт
про проведення науково-практичної конференції
«ІІІ Прикарпатський хірургічний форум»
20 –21 жовтня 2016 року
(м. Яремче, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» 20-21 жовтня 2016 року)

Науково-практична конференція «ІІІ Прикарпатський хірургічний форум»
присвячена сучасним методам діагностики та лікування хірургічних захворювань
органів черевної порожнини, судинній, ендокринній і дитячій хірургії в умовах
доказової медицини. Окремо стояли питання

надання допомоги при бойовій

травмі та гнійній хірургії. В рамках конференції було проведено круглий стіл
ургентної хірургії органів черевної порожнини, засідання завідувачів хірургічних
кафедр вищих медичних закладів України.
Конференція проведена кафедрою хірургії стоматологчного факультету ДВНЗ
«Івано-Франківський

національний

медичний

університет».

Програму

конференції склали 10 програмних виступів із всіх розділів хірургії і 114 виступів
на 12 пленарних засіданнях, присвячених хірургічному лікуванню захворювань
гепатобіліарної зони, хірургії шлунково- кишкового тракту, судинній і гнійній
хірургії. Вперше в рамках форуму відбулася секція хірургії ендокринної системи.
В

роботі

Прикарпатського

хірургічного

форуму

прийняло

участь

(зареєстровано) 364 учасники, серед яких 47 співробітників ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет», 187 – з інших ВНЗ України

(Буковинський державний медичний університет – 22; Львівський національний
медичний університет ім. Данила Галицького – 38; Національний медичний
університет ім. О. О. Богомольця – 12; Харківський національний медичний
університет

–

25;

Запорізький

державний

медичний

університет

–

6;

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського – 12;
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова – 27;
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика – 11;
Одеський державний медичний університет – 8; Дніпровський державний
медичний університет – 17; Харківська медична академія післядипломної освіти
– 3; Словаччина, Польша – 6). Практичних хірургів з різних областей України –
114, з яких 21 – завідуючі хірургічними відділеннями.
Матеріали конференції опубліковані в журналі “Галицький лікарський
вісник” № 3, 2016;

Резолюція конференції:
-) надалі регіональній асоціації судинних хірургів для обовязкового
впровадження діагностично-лікувального алгоритму виявлення тромботичного
процесу в системі НПВ на ранніх стадіях його формування, а при його діагностиці
застосувати обґрунтовану тактику лікувального процесу , що дозволяє запобігти
розвиток ТЕЛА;
-) ввести в практику комплексного хірургічного лікування хворих з різними
формами перитоніту вакуум-терапію, яка дозволяє знижувати мікробну
контамінацію, активізувати проліферативні процеси в рані черевної стінки,
сприяє очищенню черевної порожнини і нормалізує функціональний стан

більшості життєво важливих органів і систем організму в ранньому
післяопераційному періоді та зниження летальності хворих;
-) ширше впровадити в практику алгоритм хірургічного лікування хворих на
СДС, особливо в клініках, які володіють усім спектром сучасних підходів до
діагностики та лікування даної патології, що дає можливість скоротити терміни
загоєння ран і тривалість перебування у стаціонар;
-) впровадити в клінічну практику доповнення шкали Caprini+ пре дикторами, які
визначаються під час лапароскопічного втручання, що дозволяє з високою
достовірністю оцінити ступінь ризику та призначити індивідуалізовану схему
профілактичних заходів розвитку ускладнень і обмежує надмірне застосування
зайвих профілактичних засобів та медикаментів;
-) до крітеріїв діагностики та лікування інвагінації кишок у дитячому віці додати
діагностичну лапароскопію, яка є і ефективним малоінвазивним методом
лікування; тривалість кров’янистих випорожнень з прямої кишки та даними
доплерографії, яка показує ступінь порушення мікроциркуляції інфагінованої
кишки;
-) необхідно проводити тестування з присвоєнням певної кількості балів, що дає
можливість студентам і практикуючим лікарям значно підвищувати свій
кваліфікаційний рівень і підготуватися до чергової атестації.

Проректор з наукової роботи

проф. І. П. Вакалюк

Звіт
про проведення науково-практичної конференції
«ІІ Прикарпатський хірургічний форум»
23 –24 жовтня 2014 року
(м. Яремче ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
23-24 жовтня 2014 року)

Науково-практична конференція «ІІ Прикарпатський хірургічний форум»,
присвячена сучасним методам діагностики та лікування хірургічних захворювань
органів черевної порожнини, судин нижніх кінцівок, окремим питанням гнійної
хірургії та хірургії дитячого віку відображає вимоги сучасної хірургії в умовах
доказової медицини. В останній день конференції проведено майстер-клас:
«Сучасні імунологічні технології в хірургії». Тому, актуальність конференції не
викликає сумніву.

В рамках конференції було проведено круглий стіл, де обговорювалися
проблеми ургентної хірургії органів черевної порожнини, судинної патології та
дитячої хірургії.
Конференція проведена кафедрою хірургії стоматологічного факультету ДВНЗ
«Івано-Франківський

національний

медичний

університет».

Програму

конференції склали 1 пленарне засідання, на якому було 7 доповідей про роль
сучасних методів діагностики та лікування захворювань черевної порожнини,
судин черевного відділу аорти та дитячої хірургії, а також 13 секційних засідань.
В

роботі

Прикарпатського

хірургічного

форуму

прийняло

участь

(зареєстровано) 293 учасники, серед яких 32 співробітників ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет», 59 – з інших ДВНЗ України :
Буковинський державний медичний університет – 4;
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – 7;
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця – 4;
Інститут трансплантології АМН України ім. О.С.Шалімова – 4;
Запорізький державний медичний університет – 3;
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського – 4;
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова – 7;
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – 3;
Одеський державний медичний університет – 2;
Дніпропетровська державна медична академія – 11;
Дніпропетровський науково-дослідний інститут гастроентерології – 3;
Луганська державна медична академія – 2;
Харківська медична академія післядипломної освіти – 5.

Практичних хірургів з різних областей України – 202, з яких 37 – завідуючі
хірургічними відділеннями.

Конференція вирішила:
Матеріали конференції опублікувати в журналі “Архів клінічної медицини”
№ 1-2, 2014;

Проректор з наукової роботи

проф. І.П.Вакалюк

