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4-5 жовтня 2018 року у Івано-Франківську відбулася ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція „Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів (присвячена пам’яті 

академіка НАМН України Є.М. Нейка)", присвячена новітнім методам 

діагностики, лікування і профілактики патології внутрішніх органів.  

Внутрішня медицина охоплює більшу частину захворювань людини і є 

найважливішим розділом медицини. Крім того, дуже поширена останнім часом 

вузькопрофільність часто порушує цілісне сприйняття кожного організму як 

унікальної системи як в нормі, так і при патології. Саме відновлювати та 

підтримувати високе звання терапевта, його компетенцію та професіоналізм 

покликана дана конференція.  

Головними організаторами конференції є ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Департаментом охорони здоров'я Івано-

Франківської обласної державної адміністрації та громадська організація 

«Прикарпатське товариство терапевтів». 

Серед проблематики, розглянутої на конференції, основними стали нові 

підходи до діагностики, лікування  та реабілітації при захворюваннях внутрішніх 

органів, актуальні проблеми сучасної кардіології, гастроентерології, 

пульмонології, ревматології, нефрології, ендокринології, клінічної імунології, 

інфекційних захворювань, фітотерапії; новітні напрями фармакотерапії 

захворювань внутрішніх органів. 

Учасниками конференції зареєстровано 536 осіб з Івано-Франківської 

області, Київської, Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Закарпатської, 

Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Харківської областей,  серед яких 334 

– практичні лікарі,  91 лікар-інтерн, 35 – професорів, 73 – асистентів та доцентів 

фахових кафедр медичних університетів та академій України. 

Серед доповідей – 39 лекцій провідних учених України. Великий інтерес 

викликали доповіді запрошених гостей проф. Роберто Джакомеллі (Аквільський 

університет, Італія), проф. Марека Герлотки (Ополє, Польща), Пьотра Фусетта 

(Ополє, Польща).  

У виступах і обговореннях брали участь член-кореспондент НАМН України, 

доктор медичних наук, професор В.З. Нетяженко (Національний медичний 

університет ім. О.Богомольця), директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 

України», доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов (Дніпропетровська 

державна медична академія), доктор медичних наук, професор В.В. Чоп’як 

(Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького), доктор 

медичних наук, професор М.М. Долженко (Національна медична академія 
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післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика), доктор медичних наук, професор І.Є. 

Дзісь (Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького), доктор 

медичних наук, професор О.В. Більченко (Харківський національний медичний 

університет), доктор медичних наук, професор І.О Дудар (Державна установа 

"Інститут нефрології НАМН України"), доктор медичних наук, професор А.М. 

Гнилорибов (Центр «Клініка сучасної ревматології»), доктор медичних наук, 

професор С.І. Сміян (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 

Горбачевського), доктор медичних наук, професор М.А. Станіславчук 

(Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова), доктор 

медичних наук, професор Г.О. Проценко (ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. 

Стражеска»), доктор медичних наук, професор Ю.В. Федоров (Львівський 

національний медичний університет ім. Д. Галицького), доктор медичних наук, 

професор О.О. Бондаренко (Львівський національний медичний університет ім. Д. 

Галицького), доктор медичних наук, професор М.В. Рішко (Ужгородський 

національний університет), доктор медичних наук, професор К.Л. Косяченко 

(«Українське агентство з оцінки  технологій охорони здоров’я»), доктор медичних 

наук, професор М.Ю. Соколов (Національна медична академія післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика), доктор медичних наук, професор О.І. Волошин 

(Буковинський державний медичний університет), доцент О.В. Швець 

(Національний медичний університет ім. О.Богомольця), доцент А.В. Царенко 

(Національний медичний університет ім. О.Богомольця), к.мед.н. К.Куц («Глаксо 

Сміт Кляйн Фармасьютікалс»), В.Волосянко (компанія MedLaw). 

Детальний розгляд фундаментальних та клінічних аспектів внутрішньої 

медицини провели вчені Івано-Франківського національного медичного 

університету доктор медичних наук, професор М.А. Оринчак, доктор медичних 

наук, професор М.М. Островський, доктор медичних наук, професор В.І. 

Боцюрко, доктор медичних наук, професор І.Г. Купновицька, доктор медичних 

наук, професор Н.Г. Вірстюк, доктор медичних наук, професор В.Г. Міщук, 

доктор медичних наук, професор Скрипник Н.В., доктор медичних наук, 

професор В.А. Гриб, доктор медичних наук, професор Н.В. Чернюк, доктор 

медичних наук, професор А.Р. Грицик, доктор медичних наук, доцент О.М. 

Дідушко, доцент Н.Р. Матковська. 

У рамках проведення конференції відбулася презентація наукових робіт у 

вигляді 10 стендових доповідей. 

Наукові публікації видані у вигляді збірника тез, які містять 85 наукових 

праць, з них 82 українською, 3 – англійською мовою. 

Резолюція конференції: 

• Продовжити роботу над збереженням та розвитком фундаментальних 

основ внутрішньої медицини, враховуючи її інтегруючу роль серед всієї 

патології. 

• Широко пропагувати необхідність ранньої діагностики і профілактики 

основних терапевтичних захворювань як основної складової збереження 

здоров’я нації в України. 

• Спрямувати зусилля провідних вчених на вчасне виявлення і вирішення 

проблемних питань сучасної терапії.  
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• Наполегливо продовжити роботу щодо налагодження та підтримання 

міцних зв’язків у співпраці між науковими фахівцями та працівниками 

практичної охорони здоров’я для повсюдного впровадження в практику  

новітніх рекомендацій щодо ведення хворих з рецидивуючим та хронічним 

перебігом захворювань внутрішніх органів,  

• Наголосити та здійснювати всебічну підтримку лікарів практичної ланки 

охорони здоров’я особливо у питаннях поширеності коморбідних станів та 

звернути їх особливу увагу на необхідність впровадження сучасних тактик 

ведення даних хворих. 

• Продовжити проведення загальнотерапевтичних конференцій з метою  

ознайомлення науковців та широкого кола лікарів практичної охорони 

здоров’я різних спеціальностей з інноваційними медичними технологіями і 

препаратами для прискореного їх впровадження в медичну практику. 

• Провести наступну конференцію «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» у жовтні 2020 

року, присвятивши її актуальним питанням сучасної внутрішньої медицини. 

  

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи 

 ДВНЗ «Івано-Франківський 

 національний університет», 

доктор медичних наук, професор                                          І. П.Вакалюк 
 


