ЗВІТ
Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Фізіологічні
та клінічні аспекти ендокринної патології"
Конференція включена до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2019 році» Міністерства охорони здоров'я України (№
339)
17–18 жовтня 2019 року в ІФНМУ відбулась науково-практична конференція з
міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології». Захід
організували кафедри фізіології та ендокринології за сприяння ректорату ІваноФранківського національного медичного університету, департаменту охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Українського Фізіологічного
Товариства ім. П. Г. Костюка та Асоціації ендокринологів України.
На відкритті конференції з вітальними промовами до учасників та гостей конференції
звернулись ректор Івано-Франківського національного медичного університету, Заслужений
діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, Лауреат Державної премії України у галузі
науки і техніки Микола Рожко; в.о. директора департаменту охорони здоров’я ІваноФранківської ОДА Володимир Чемний, завідувач кафедри фізіології Івано-Франківського
національного медичного університету, д.мед.н., професор Наталія Воронич-Семченко та
завідувач кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного
університету, Заслужений лікар України, д.мед.н., професор Надія Скрипник.
У конференції взяли участь провідні фізіологи та спеціалісти-ендокринологи України:
завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет», д.мед.н., професор Світлана Ткачук; завідувач кафедри
ендокринології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д.мед.н.,
професор, Заслужений лікар України Юлія Комісаренко; завідувач відділу профілактики,
лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, д.мед.н.,
професор, Заслужений лікар України Володимир Паньків; завідувач кафедри ендокринології
ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова», д.мед.н.,
професор Марина Власенко; завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки
Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д.мед.н.,
професор Степан Вадзюк; завідувач кафедри ендокринології Тернопільського національного
медичного університету імені І. Я. Горбачевського, д.мед.н., професор Надія Пасєчко;
завідувач кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького, д.мед.н., професор Аліна Урбанович; завідувач кафедри нормальної
фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, д.мед.н.,
професор Михайло Йолтухівський; завідувач кафедри фізіології Української медичної
стоматологічної академії, д.мед.н., професор Ігор Міщенко; завідувач кафедри нормальної
фізіології Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., професор Оксана Кущ;
завідувач кафедри неврології №2 Харківського національного медичного університету,
д.мед.н., професор Олена Товажнянська; завідувач кафедри патофізіології Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д.мед.н., професор Ольга
Денефіль; завідувач кафедри хірургії № 2 Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького д.мед.н., професор Ігор Кобза; д.мед.н., професор
кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького Олеся Кіхтяк, а також професори кафедри ендокринології ІФНМУ д.мед.н.,
професор Володимир Боцюрко та д.мед.н., професор Ірина Костіцька; завідувач кафедри
анатомії людини ІФНМУ д.мед.н., професор Оксана Попадинець; професор кафедри
внутрішньої медицини стоматологічного факультету д.мед.н., професор Марія Оринчак;
доценти кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного
університету к.мед.н., доц. Оксана Шаталова та к.фарм.н., доц. Алевтина Кононенко;
к.мед.н., доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О. О.
Богомольця Яна Ушко; асистент кафедри фізіології Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького к.мед.н. Назар Костишин; керівник
ендокринологічного напрямку лабораторної діагностики «Сінево» к.мед.н. Віта Галицька та

інші спікери, а також близько 80 вільних слухачів (практикуючі лікарі, співробітники
медичних закладів освіти).
Формат конференції (інтеграція наукових теоретичних та клінічних доробок)
зумовлений спільними напрямками наукових досліджень кафедр фізіології та ендокринології
ІФНМУ. Ендокринологія на Прикарпатті має свої традиції, пов’язані з діяльністю
Українського лікарського товариства у довоєнний час, експедиціями в гірські райони під
керівництвом професора Ара Гарагашяна для ліквідації ендемічного зобу, відкриттям
одного з перших в Україні протизобного диспансеру, діяльністю науковців та практичних
лікарів в галузі ендокринології, дослідження теоретичних основ ендокринної патології в
експерименті. Проблеми ендокринології є надзвичайно актуальні, адже зростання кількості
захворювань ендокринної системи пов’язані зі змінами в харчуванні, способом життя,
екологічною ситуацією, а отже мають не лише медичний, але й соціальний характер.
Висвітлені на конференції актуальні питання фізіологічних та клінічних основ
ендокринології сприятимуть упровадженню новітніх технологій діагностики, лікування та
профілактики захворювань щитоподібної залози, цукрового діабету, порушень кальцієвого
гомеостазу та інших поширених ендокринних захворювань.
На завершення наукового форуму науковці прийняли резолюцію, у якій окреслили
наступні кроки наукових засад та практичної охорони здоров’я:
- звернутися до МОЗ України з проханням ініціювати прийняття Верховною Радою
України закону “Про запобігання йодозалежним захворюванням в Україні”, продовжити
скринінг йододефіциту в регіонах України та активізувати розробку регіональних програм
профілактики йодозалежних захворювань;
- звернути увагу МОЗ України про доцільність продовження програми «Цукровий
діабет»;
- активізувати роботу на кафедрах ендокринології, Інститутів післядипломної освіти по
впровадженню протоколів і стандартів діагностики і тактики ведення пацієнтів з
ендокринними захворюваннями в практику охорони здоров’я;
- завершити розробку протоколів і стандартів ендокринологічної допомоги та навчання
лікарів;
- активізувати роботу по здійсненню профілактичних, санітарно-освітніх заходів з
організації і проведення раннього виявлення та лікування хворих на цукровий діабет для
зменшення розвитку ускладнень, інвалідизації та смертності, збільшення тривалості та
поліпшення якості життя хворих;
- прискорити розробку та
затвердити нормативні документи щодо розширення
додаткових функцій Асоціації ендокринологів України, у першу чергу в проведенні атестації
лікарів-ендокринологів, ліцензуванні, сприянню проведення апробацій та впроваджень
нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, оцінки їхньої медичної,
соціальної та економічної ефективності.
- рекомендувати Мінагрополітики розглянули питання про заборону при маркуванні
продукції назви «молоко» для рослинних соків і напоїв з сої, рису, кокосів і т.п., оскільки
вони не є продуктами молочних залоз і тому не повинні ідентифікувались з молоком;
- продовжувати співпрацю Українського Фізіологічного Товариства та Асоціації
ендокринологів України;
- активізувати співпрацю з Європейською асоціацією ендокринологів та асоціаціями
окремих країн Європи з метою більш тісного контакту та проведення спільних науковопрактичних заходів.
Усі учасники конференції отримали сертифікати та матеріали конференції (збірник
тез).
У рамках проведення конференції 16 жовтня в ІФНМУ відбулось засідання
завідувачів кафедр фізіології закладів вищої медичної освіти України, а 18 жовтня – круглий
стіл «Інтеграція традиційних та інноваційних методів у навчальному процесі викладання
фізіології з метою підвищення якості підготовки магістрів». У заходах взяли участь
представники ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», ДВНЗ
«Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова», Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Української медичної
стоматологічної академії, Запорізького державного медичного університету, Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного

фармацевтичного університету, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Заходи проводились у рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології». З вітальним словом до гостей
університету звернувся ректор Івано-Франківського національного медичного університету,
Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, Лауреат Державної премії
України у галузі науки і техніки Микола Рожко: «Засідання завідувачів кафедр фізіології у
нашому навчальному закладі проходить вперше і ми раді вітати гостей в оновленому
впродовж останніх років фізіологічному корпусі та виробничо-навчально-рекреаційній базі
«Арніка».
На форумі піднімались питання формування комплексу навчально-методичної
літератури з фізіології (завідувач кафедри нормальної фізіології Вінницького національного
медичного університету ім. М. І. Пирогова, д.мед.н., професор Михайло Йолтухівський);
особливості викладання фізіології студентам, які навчаються після набуття освіти
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д.
Кіршенблата ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», д.мед.н., професор
Світлана Ткачук); методологічні аспекти підвищення ефективності написання тестових
іспитів КРОК 1 та IFOM (Міжнародного іспиту з основ медицини) (завідувач кафедри
фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського національного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського, д.мед.н., професор Степан Вадзюк); підвищення
ефективності лекції як актуальна проблема сучасної вищої медичної освіти в Україні
(завідувач кафедри фізіології Української медичної стоматологічної академії, д.мед.н.,
професор Ігор Міщенко), підготовка навчально-методичних комплексів для студентів зі
спеціальності «Фізіотерапія. Ерготерапія» (завідувач кафедри нормальної фізіології
Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., професор Оксана Кущ); роль
фізіології у викладанні фармацевтичних дисциплін (доценти кафедри фізіології та анатомії
людини Національного фармацевтичного університету к.мед.н., доц. Оксана Шаталова та
к.фарм.н., доц. Алевтина Кононенко), роль та місце інтерактивних методів навчання у
викладанні курсу фізіології (Катерина Басиста, ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»).
За результатами проведення круглого столу, дискусій були ухвалені рекомендації, які
сприятимуть покращенню роботи кафедр та підвищення якості підготовки студентів.
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