
Звіт 

Про проведення ІІI Всеукраїнського міжнародного медичного науково-

практичного форуму «Медицина України – європейський вибір» 

(м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», 18-19 березня 2019 року) 

 

18-19 березня 2019 року в м. Івано-Франківську проводився ІІI 

Всеукраїнський міжнародний медичний науково-практичний форум «Медицина 

України – європейський вибір» на базі ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». Участь у ньому  взяли представники медичної сфери 

США, Литви, Польщі, Словаччини та Ізраїлю. Говорили про те, як вдало втілити 

реформу, захистити пацієнта і навіщо потрібна кооперація. 

Організатори конференції: Івано-Франківська обласна державна 

адміністрація; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет»; Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА; 

Управління охорони здоров´я Івано-Франківської міської ради; Івано-

Франківська центральна міська клінічна лікарня. 

Основними  темами для обговорення стали:  

Системи охорони здоров’я Ізраїлю, Фінляндії, Німеччини, Литви, Румунії, 

Молдавії, Естонії, Словаччини в контексті порівняння та вивчення для 

реорганізації системи охорони здоров’я України ;  

Організація надання первинної медичної допомоги, сімейна медицина - 

європейський досвід в контексті порівняння та вивчення для покращення 

ефективності  впровадження реформи медичної галузі в Україні; 

Медсестринство: проблеми, досягнення, перспективи в порівнянні і на прикладі 

європейського досвіду ;  

Мультидисциплінарний підхід до захворювань товстого кишківника. Хвороба 

Крона. Неспецифічний виразковий коліт. Сучасні методи діагностики та 

лікування, європейський досвід ; 

Мультидисциплінарний підхід до захворювань гепато-біліарної зони. Сучасні 

методи діагностики та лікування, європейський досвід ; 

Інноваційна ендоскопічна хірургія ; 

Лапароскопічна хірургія гриж та сучасна герніологія в цілому ; 

Сучасна оперативна онкохірургія товстого кишківника, прямої кишки; 

Основи мультимодальної аналгезії; 

Сучасні підходи до ведення післяопераційного періоду у хворих з 

хірургічною патологією кишківника. 

Своїм досвідом з українськими колегами ділились лікарі Словаччини. Так, до 

прикладу, уже вдруге на конференцію завітав Микита Бобров, завідуючий 

кафедри судової медицини медичного факультету університету Йозефа 

Шафарика у Кошицях. Над сферою охорони здоров’я, запевняє Бобров, має бути 

догляд. Адже у цьому полягає контроль якості надання медичної допомоги 

населенню, постановки діагнозів та, власне, лікування.  

У перший день заходу фахівці жваво обговорювали питання реформування 

первинної ланки сімейної медицини в Україні, інноваційні технології в хірургії 

та оконхірургії, лапароскопічну хірургію, а також ті успішні кроки, які вже 

вдалося зробити в рамках реформи охорони здоров’я, зокрема, у Івано-



Франківську. Детальний аналіз цієї теми прозвучав від Ольги Савчук, 

директорки КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги».  

Про реформування первинної ланки та створення інституту сімейної 

медицини доповідав головний лікар Коломийського міського центру ПМСД 

Володимир Мельничук. Він каже, до 2014 року в Коломиї практично було 

відсутнє поняття «сімейний лікар». Та й взагалі технічне забезпечення медиків 

було вкрай плачевне. Дуже часто лікарям доводилось за свої кошти купувати 

навіть банальні фонендоскопи. 

Новинкою було обговорення мультидисциплінарного підходу до 

захворювань товстого кишківника, а про характер харчової поведінки у хворих з 

синдромом подразненого кишківника в поєднанні з ожирінням цікаво доповідав 

завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації 

та спортивної медицини ІФНМУ, професор ІФНМУ Василь Міщук.  

Цього ж дня відбувся телеміст іноземної делегації з лікарями з інших міст, а 

також зустріч із керівництвом вишу. Йшлося про подальші шляхи співпраці, 

студентські стажування, навчальні обмінні візити.  

Другий день конференції був наповнений ще й практикою. На одній із секцій 

йшлося про лікування панкреатитів, кишкової непрохідності. Закордонні фахівці 

розповіли про стандарти методики при кровотечах, про ендоскопічні 

дослідження. Фахівці ІФНМУ говорили про міждисциплінарні підходи, ділилися 

досягненнями у лікуванні гриж.  

На конференції зареєстровано 328 учасників.  

Іноземну делегацію представляли : 

Міндаугас Гаяускас – Директор діагностичної клініки, головний ендоскопіст 

Республіканської клініки Каунаса; 

Вільям Доніч – д.мед.н, професор, віце-декан медичного факультету 

університету ім.. Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччина; 

Штефан Іванецкі – завідуючий відділу травматологічної хірургії 

Університецької клініки Л. Пастера, Словаччина; 

Павол Тьорок – Східно-Таллінський центр серцево-судинних захворювань, 

медичного факультету університету ім. Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччина; 

Раймондас Куніцкас – директор по медицині Республіканської клініки 

Литви; 

Інга Габданкайте – Старший адміністратор в Клініці Терапії, 

Республіканська клініка Литви; 

Микита Бобров - д.мед.н, професор, завідувач судовою медициною віце-

декан медичного факультету університету ім. Йожефа Шафарика, Кошице, 

Словаччина; 

Кшиштоф Лонтка - директор Управління неінвестиційних проектів 

адміністрації м. Люблін, Польща; 

Окрім того, були практичні майстер-класи (лапароскопічна хірургія гриж - 

ендоскопічна хірургія; оперативна онкохірургія товстого кишківника, прямої 

кишки) паралельно з доповідями велася трансляція оперативних втручань, які 

виконували литовські колеги на базі Івано- Франківської центральної міської 

клінічної лікарні. 
-  



Резолюція конференції: 

1. Забезпечити покращення ефективності впровадження реформи медичної 

галузі в Україні. 

2. Забезпечити лікувально-діагностичну тактику ведення основних захворювань 

хірургічного, гастроентерологічного, неврологічного, офтальмонологічного 

профілю відповідно до змін і доповнень рекомендацій МОЗ України та 

обговорення неухильного виконання стандартів медичних технологій. 

3. Удосконалити практичні навички лікарів по лапароскопічній хірургії та 

оперативній офтальмології. 

4. Застосування принципів універсального дизайну, для покращення доступності 

надання медичної допомоги.  

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                              І.П. Вакалюк 


