Звіт
про проведення науково- практичної конференції з міжнародною участю
«Ускладнення психофармакотерапії»
(м. Івано – Франківськ, Івано - Франківський національний
медичний університет, 18 жовтня 2019 р.)
18 жовтня 2019 року проводилась науково - практична конференція з
міжнародною участю «Ускладнення психофармакотерапії». Місце проведення
конференції: лекційна аудиторія №7 Івано-Франківського національного
медичного університету (м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 114).
Представлення усних доповідей, їх обговорення, дискусія між
учасниками конференції сприяло підвищенню рівня професійної підготовки та
удосконаленню знань з питань фармакотерапії психічних розладів лікарівпсихіатрів, а також лікарів суміжних спеціальностей.
Організатори конференції: ректорат ІФНМУ, департамент охорони
здоров’я Івано-Франківської ОДА, кафедра психіатрії, наркології та медичної
психології ІФНМУ.
Тематика основних напрямків конференції:
1. Сучасні аспекти клінічного застосування лікарських засобів у практиці
лікаря-психіатра.
2. Принципи раціональної фармакотерапії гострих і хронічних захворювань
на основі доказової медицини.
3. Раціональне використання лікарських засобів при різних нозологічних
формах.
4. Взаємодія лікарських засобів - значуща складова якості фармакотерапії.
5. Небажані побічні і токсичні ефекти лікарських засобів. Терапевтичний
лікарський моніторинг.
6. Актуальні фармакотерапевтичні проблеми в клінічній практиці. Бренди
та генерики.
7. Основні принципи проведення клінічних досліджень лікарських засобів.
8. Питання етіології та патогенезу психічної патології.
9. Терапія психічної патології у практиці сімейного лікаря.
Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться МОЗ України у 2019 році
(Наказ № 340 від 15.02.2019р.).
На пленарному засіданні прослухано 12 доповідей. Зареєстровано 190
активних учасників конференції, серед яких науково - педагогічні працівники
вищих навчальних закладів України, а саме:
Харківська медична академія ПДО - 1;
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – 2;
Тернопільський національний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. - 1;
Запорізька медична академія ПДО - 1;
Національна медична академія ПДО ім. Шупика П.Л. -2.
У роботі конференції взяли участь:

Генеральний директор Мулик М. І. та зав. оргметод. відділом Шаповалова Н.
В. комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний
клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської ОДА».
Усі доповідачі та учасники конференції отримали сертифікати учасника.
Резолюція конференції:
1. Підвищувати рівень професійної підготовки лікарів психіатрів та лікарів
суміжних спеціальностей в питаннях побічних ефектів психотропних
середників, удосконалювати практичні навички діагностики небажаних
ефектів при використанні фармакотерапії у психіатричній практиці.
2. Удосконалювати знання з питань фармакотерапії психічних розладів.
Освоювати нову інформацію про лікарські засоби і схеми їх застосувань.
3. Активно залучати науково-педагогічних працівників до участі в міжнародних
конференціях, симпозіумах, сприяти академічній мобільності.
4. Ознайомитися з сучасними тенденціями розвитку психофармакології та
психофармакотерапії.

Проректор з наукової роботи

І.П. Вакалюк

