Звіт
про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Прикарпатські
дерматовенерологічні дні»
(м. Яремче, Івано-Франківська обл., ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет», ДОЗ Івано-Франківської ДОА, 16-17 травня 2019 року)
16-17 травня 2019 року в Івано-Франківській області (м. Яремче, готельно-оздоровчий
комплекс «Карпатські зорі») проводилась науково-практична конференція з міжнародною
участю «Прикарпатські дерматовенерологічні дні», присвячена 75-й річниці заснування КЗ
«Івано-Франківський клінічний обласний шкірно-венерологічний диспансер». Тематика
конференції в своїй більшості складалась з питань діагностики та лікування захворювань шкіри
та інфекцій, що передаються статевим шляхом, презентації клінічних випадків. Представлення
результатів власних досліджень, їх обговорення, дискусія між провідними фаховими
науковцями сприяло отриманню консенсусу з ключових спірних питань, збагаченню новими
ідеями і отриманню стимулу до подальшої наукової праці. Обговорення актуальних проблем
дерматовенерології здійснювалось сумісно провідними вченими і практикуючими лікарями, що
сприяє підвищенню кваліфікації лікарів і активному втіленню найновіших методичних
підходів, систем лікування і профілактики в практичну охорону здоров'я.
Конференція проведена колективом КЗ «Івано-Франківський клінічний обласний
шкірно-венерологічний диспансер» (головний лікар – доцент Цідило І.Г.) та кафедри
дерматології та венерології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
(завідувач – доцент Александрук О.Д.). Програму конференції склали 3 наукових семінари, 1
науково-практичний семінар з інтерактивним супроводом (система голосування), присвячений
рідкісним клінічним випадкам в практиці дерматовенерологів України та 1 майстер-клас
«Біопсія в дерматології – показання, техніка, нюанси».
Тему персоналізованої медицини в дерматології у першому науковому семінарі розпочав
завідувач кафедри дерматології та венерології Національної медичної академії післядипломної
освіти ім.П.Шупика, професор Літус О.І. Продовженням дискусії з персоналізованих
алгоритмів лікування, зокрема топічними засобами, став виступ професора кафедри
дерматології та венерології Тернопільського державного медичного університету Галникіної
С.О., який був присвячений прикладам застосування топічних кортикостероїдів при хронічних
дерматозах. Також, протягом ранкового наукового семінару прозвучали доповіді та були
проведені наукові дискусії між доповідачами та слухачами з питань сучасного лікування
мікозів шкіри та додатків (професор Каденко О.А., доцент Цідило І.Г.), нових тенденцій в
топічному лікуванні псоріазу (доцент Савоськіна В.О.), ризику розвитку анафілактичних
реакцій при різних хронічних дерматозах (професор Возіанова С.В.), сучасних поглядів на
боротьбу із свербежем при дерматологічній патології (доцент Александрук О.Д.),
використанню стигм в діагностиці атопічного дерматиту (професор Дмитренко С.В.) та
сучасних методах лікування герпетичної інфекції (доцент Тец М.)
Окремим фрагментом науково-практичної конференції був проведений майстер-клас
«Біопсія в дерматології – показання, техніка, нюанси», під час якого учасники на моделях
опановували техніку виконання панч-біопсії шкіри.
Наступний науковий семінар продовжив ранкову дискусію з питань діагностики та
лікування мікотичних уражень шкіри (професор Денисенко О.І., Яремкевич Р.Р.). Професор
Свистунов І.В., член комісії МОЗ України з розробки оновлених рекомендацій з лабораторної
діагностики сифілісу висвітлив особливості сучасної лабораторної діагностики даної хвороби та
пов’язані із цим проблеми в Україні, розповів про сучасний перебіг та діагностику саркоми
Капоші (професор Свистунов І.В.). Було розглянуто особливості впливу дерматологічної
патології на якість життя хворих (доцент Чернишов П.В.) та можливості топічного лікування
ерозивно-виразкових дефектів при хворобах шкіри (доцент Савоськіна В.О.).
Останній протягом першого дня конференції семінар був присвячений іншим важливим
питанням дерматовенерології та косметології: клінічним особливостям розповсюджених
дерматовенерологічних хвороб у ВІЛ-інфікованих осіб (професор Щербакова Ю.В.), підходам
до лікування та догляду за шкірою у хворих на акне (доцени Гречанська Л.В., доцент Цідило

І.Г.), патофізіології та методам впливу на гіпергідроз (Дасюк Т.Є.), використанню гіалуронану в
медицині (Дасюк І.Й.).
Другий день конференції розпочався з демонстрації 13-ма дерматологами клінічних
випадків з своєї практики. Демонстрація супроводжувалась інтерактивним опитуванням із
фінальним підрахунком учасників із найбільшою кількістю правильно вказаних під час
демонстрації діагнозів.
Останній протягом конференції семінар був присвячений тематиці патофізіології,
діагностиці та лікування захворювань волосистої частини голови (професор Калюжна Л.Д.,
Дереворіз І.М.), діагностичним алгоритмам при свербежі шкіри (професор Калюжна Л.Д) та
огляду сучасних світових тенденцій в лікуванні екземи (Буянова І.О.).
Завершила наукову частину конференції дискусія та обговорення доповідей. По
завершенні обговорення було прийнято резолюцію конференції.
На науково-практичній конференції було зареєстровано 211 учасників, серед яких:
• 183 – практичні лікарі,
• 16 - асистенти та доценти фахових кафедр медичних університетів та академій України,
• 12 – професорів (Україна) з наступних навчальних закладів:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика –5;
Тернопільський державний медичний університет – 1;
Національний медичний університет ім. О. Богомольця – 1;
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна –2;
Буковинський державний медичний університет- 1;
В роботі конференції приймали участь практичні лікарі-дерматовенерологи з наступних
областей України:
Вінницької – 4
Волинської – 3
Дніпропетровської – 1
Житомирської – 8
Закарпатської – 5
Запорізької – 2
Івано-Франківської – 63
Київської – 15
Львівської – 10
Одеської – 11
Рівненської – 3
Сумської – 1
Тернопільської – 12
Харківської – 8
Хмельницької - 16
Черкаської – 1
Чернівецької – 20
Резолюція конференції:
•
У зв’язку із наявністю неузгоджених питань використання різних лабораторних
методів в діагностиці сифілісу в Україні продовжити обговорення та розробку нових
рекомендацій з лабораторної діагностики сифілісу (відповідальний - професор кафедри
дерматології та венерології Національної медичної академії післядипломної освіти
ім.П.Шупика Свистунов І.В.)
•
Запровадити широке впровадження персоніфікованого підходу до надання
медичної допомоги пацієнтам дерматовенерологічного профілю (завідувач кафедри
дерматології та венерології Національної медичної академії післядипломної освіти
ім.П.Шупика, професор Літус О.І.)

•
Впровадити широке використання міжнародних алгоритмів діагностики та
лікування значущих дерматологічних проблем – мікотичних та вірусних інфекцій, акне,
псоріазу, алергодерматозів.
•
Чергову конференцію провести у вигляді відповідей (наукового відгуку) на
практичні запитання загалу дерматовенерологів України для вирішення їх поточних проблем.
Проректор з наукової роботи

І.П. Вакалюк

