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     Організатори конференції: 

 Івано-Франківська обласна державна адміністрація  

 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації 

            Запрошені:  

 Чернівецька обласна державна адміністрація 

 Тернопільська обласна державна адміністрація 

 Департаменти охорони здоров’я  Чернівецької, Тернопільської, 

Дніпропетровської, Херсонської, Черкаської, Закарпатської обласних 

державних адміністрацій 

 Харківська медична академія післядипломної освіти 

 Буковинський державний медичний університет 

 Вінницький національний медичний університет 

 ТЗОВ «Львівський медичний інститут» 

 Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 Туристичне агентство «Віва Тур» 

 Організатор та технічний партнер заходу івент-агенція «ЮСКО СЕРВІС» 

 

 

Учасники конференції: 

Головні лікарі закладів охорони здоров’я області,  лікарі загальної практики 

– сімейної медицини, лікарі екстреної медичної допомоги, неврологи, 

хірурги, акушер-гінекологи, травматологи, радіологи, офтальмологи, 

онкологи, ендокринологи 

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 

 Системи охорони здоров’я Литви, Естонії, Латвії, Словаччини в плані 

порівняння та вивчення для реорганізації системи охорони здоров’я 

України 

 Громадське здоров’я 

 Медична реабілітація 

  Організація надання невідкладної та екстреної медичної допомоги 

 Організація надання первинної медико-санітарної допомоги  

 Організація надання медичної допомоги в хірургії, ортопедії, гінекології, 

неврології, радіології, офтальмології, онкології, ендокринології 

 Нуклеарна медицина 

 Особливості організації студентського самоврядування в Європі з досвіду 

студентських парламентів. Програма Erasmus + 

 

 

Адреса конференції: 

м. Івано-Франківськ, кіноконцертний зал «Арена-Центр», вул. 

Незалежності, 46 



                                            Організаційний комітет 

 

Співголови оргкомітету конференції: 

 Гончарук Олег Романович - голова  Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 

 Рожко Микола Михайлович - ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України; 

 Стовбан Микола Петрович – в.о. директора департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

Члени оргкомітету конференції: 

 Ерстенюк Ганна Михайлівна - перший проректор ІФНМУ, д.б.н., професор, завідувач 

кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії; 

 Вакалюк Ігор Петрович - проректор з наукової роботи ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», д.м.н., професор; 

 Федорченко Володимир Михайлович - проректор з науково-педагогічної та лікувальної 

роботи, к.м.н., доцент; 

 Рімантас Аутукас – директор з управління, член правління Республіканської клініки 

Каунаса, Литва; 

 Артур Клєтт – член європейської ради з офтальмології, голова Прибалтійського центру 

офтальмології, Естонія; 

 Маргус Ульст – член правління Тартувської університетської клініки, Естонія; 

 Вільям Доніч – продекан з наукової роботи, Університет Йозефа Шафарика, Словаччина; 

 Сабадаш Ліліана Йосипівна - начальник відділу організації медичної допомоги населенню 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

 Бойка Марія Андріївна – начальник  управління охорони здоров’я Івано-Франківського 

міськвиконкому; 

 Марусин Олександр Васильович - радник директора департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації з міжнародних відносин і євроінтеграції; 

 Романчук Володимир Романович – головний лікар Прикарпатського онкологічного центру; 

 Масляк Тарас Романович – головний лікар центральної міської лікарні м. Івано-

Франківська; 

 Децик Орина Зенонівна - д.мед.н., професор,  завідувач кафедри соціальної медицини, 

організації охорони здоров’я і медичного правознавства ІФНМУ; 

 Макарчук Оксана Михайлівна - завідувач кафедри акушерства та гінекології НІІПО 

ІФНМУ, д.мед.н., професор; 

 Геник Наталія Іванівна - завідувач кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового 

ІФНМУ, д.мед.н., професор; 

 Дзьомбак Володимир Богданович - головний спеціаліст з акушерства та гінекології 

департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації; 

 Пилипчук Володимир Іванович - головний спеціаліст з хірургії  департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації, к.мед.н., доцент; 

 Савчук Руслан Миколайович - директор ДУ «Івано-Франківський лабораторний центр» 

МОЗ України; 

 Гриб Вікторія Анатоліївна – професор, завідувач кафедри неврології ІФНМУ; 

 Чмир Галина Степанівна - головний позаштатний спеціаліст з неврології департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації; 

 Рижик Валерій Миколайович - професор, завідувач кафедри рентгенології ІФНМУ; 

 Кметюк Володимир Михайлович - головний позаштатний спеціаліст з променевої 

діагностики департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

 Сулима Вадим Віталійович - завідувач кафедри травматології та ортопедії ІФНМУ: 

 Вершиніна Марина Дмитрівна – доцент, завідувач кафедри офтальмології ІФНМУ; 

 Міщук Василь Григорович – професор, завідувач кафедри сімейної медицини ІФНМУ; 

 Ковалюк Ігор Михайлович – головний лікар станції швидкої і невідкладної допомоги м. 

Івано-Франківська. 

 Матейко Мирон Федорович -  головний лікар обласного центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф 

 Юрійчук Любомир Михайлович - головний позаштатний спеціаліст з травматології та 

ортопедії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 



8.00-9.00 Реєстрація учасників 

кіноконцертний зал «Арена-Центр» 

 

8.30-9.00 Вітальна кава 

 

9.10 
 

Церемонія відкриття конференції 

 

9.15-9.20 Гончарук Олег Романович - голова  Івано-

Франківської обласної державної адміністрації 

 

 

Вітальне слово 9.20-9.25 Рожко Микола Михайлович - ректор ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний 

університет», д.мед.н., професор, Заслужений діяч 

науки і техніки України 

9.25-9.30 Стовбан Микола Петрович – в.о. директора 

департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

9.30-9.35 Гінтарас Грачяускас – МОЗ Литви, радник 

міністра охорони здоров’я Литви по стратегії 

розвитку,  член постійної робочої групи Україна – 

Литва 

9.35-9.40 Леонас Валюс – професор, директор клініки 

сімейної медицини Литовського університету наук 

здоров’я 

9.40-9.45 Рімантас Аутукас – директор по управлінню 

Республіканської клініки Каунаса (Литва) 

9.45-9.50 Маргус Ульст - член правління Тартувської 

університетської клініки (Естонія) 

9:50-9:55 Вільям Донік – професор, проректор з наукової 

роботи, Університет Йозефа Шафарика, 

Словаччина 

9:55-10:00  Артур Клєтт -   член європейської ради по 

онкологічній офтальмології, голова 

Прибалтійського центру офтальмології, Естонія 

10.00-.10.15 Олександр Марусин - радник директора 

департаменту охорони здоров’я ІФ ОДА з 

міжнародних відносин і євроінтеграції 

«Медицина України - 

європейський вибір. Шляхами 

історії»  

 

Пленарне засідання №1 

 

 

Модератор: 

Проф. Орина Децик 

 

10.15-10.25 Йоана Дамбраускене - директор з медицини 

Республіканської клініки Каунаса (Литва) 

Особливості охорони здоров’я 

Литви. Від медичних кас до 

сучасних клінік 

10.25-10.35 Маргус Ульст – член правління Тартувської 

університетської клініки (Естонія) 

Як вимірювати якість медичної 

допомоги в лікарні 

10.35-10.45 Нікіта Бобров – д.м.н., завідувач кафедри судової 

медицини Університету ім. Павла Йозефа 

Шафарика, Кошице (Словаччина) 

Особливості системи нагляду за 

охороною здоров’я у Словаччині. 

10:45-10:55 Рімантас Аутукас -  директор по управлінню 

Республіканської клініки Каунаса (Литва) 

Керівник-лідер і стиль 

керівництва 

10:55-11:05 Едгарас Станкевічюс – професор інституту 

фізіології і фармакології  Литовського Університету 

Наук Здоров’я 

Інтеграція науки з клінічною 

практикою, державним сектором і 

приватними підприємствами 

11.05-11.15 Орина Децик - д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри соціальної медицини, організації охорони 

здоров’я та медичного правознавства ІФНМУ 

Реформа системи охорони 

здоров’я в Україні: сучасний стан 

та перспективи 

11.15-11.30 Дискусійна панель №1 

Тема: Проблеми та кроки вирішення перехідної 

системи охорони здоров’я України 

Модератор дискусійної панелі 

№1: 

Проф. Орина Децик 

 



 

Пленарне засідання №2 

 

 

Модератор: 

Гінтарас Грачяускас (Литва) 

 

11.30-11.45 Хельгі Кольк - завідувач учбовою частиною 

Тартувського університету (Естонія) 

Геріатрія в Естонії  

 

11.45-11.55 Ене Мяеотс – директор клініки внутрішніх хворіб 

по якості лікування. Голова аудиторського 

комітету, член правління Східно-Таллінської  

Центральної лікарні (Естонія) 

Громадське здоров’я в Естонії 

 

11.55-12.05 Руслан Савчук - директор ДУ «Івано-

Франківський лабораторний центр МОЗ України»  

Перспективи впровадження 

громадського здоров’я на 

Прикарпатті 

12.05-12.10 Дискусійна панель №2:          
Тема:Громадське здоров’я                                             

в Україні: проблеми та перспективи розвитку 

Модератор дискусійної панелі 

№2:                                             

Руслан Савчук  

12.10-12.30 Прес-конференція для ЗМІ  

12.20-12.30 Кава брейк  

 

Пленарне засідання №3 

 

 

Модератор: 

Марія Бойко 

 

12.30-12.40 Вайдас Матіошайтіс– професор клініки неврології 

Литовського Університету Наук Здоров’я  

Центр Інсульту: надії і реальність  

 

12.40-12.55 Петер Такач – професор, завідувач клініки 

лікувальної реабілітації та фізіотерапії 

Університетська клініка Л. Пастера (Кошице, 

Словаччина) 

Медична реабілітація  в 

Словаччині 

 

12.55-13.10 Меслі Мумма – директор клініки відновного 

лікування  Східно-Таллінської  Центральної лікарні 

(Естонія) 

Медична реабілітація, досвід 

клініки медичної реабілітації 

Східно-Таллінської Центральної 

лікарні 

13.10-13.20 Володимир Федоришин - головний лікар Івано-

Франківського обласного госпіталю ветеранів війни 

Медична реабілітація  в Івано-

Франківській області 

13.20-13.35 Дискусійна панель №3:          
Тема: Медична реабілітація, як нова дисципліна та 

необхідність в умовах АТО в Україні 

Модератор дискусійної панелі 

№2:                                             

Марія Бойко 
                                          

13.35-14.35 Обід 

14.35-17.00 Робота у тематичних секціях 

18.00 Гала-вечеря 



 

 

Робота в секціях: 
 

Секція А    (зал  станції швидкої і невідкладної медичної допомоги,  

                      вул. Вовчинецька, 221)  

 

                           - організація невідкладної та екстреної медичної 

                           допомоги; 

                          - організація амбулаторної допомоги, сімейна медицина. 

 

Секція В   (конференц-зал  обласної клінічної лікарні,  

                     вул. Федьковича, 91) 

 

                        - організація медичної допомоги в хірургії, радіології; 

 

 

Секція С   (зал міського клінічного полового будинку,  

                    вул. Чорновола, 47)   

                                     

                        - організація медичної допомоги в акушерстві та гінекології; 

 

 

Секція E  (зал міської клінічної лікарні №1, вул.Матейка, 34) 

 

        - організація медичної допомоги в ортопедії  

 

 

Секція D  (аудиторія № 7 ІФНМУ, вул. Мазепи, 114) 

 

        - організація медичної допомоги в неврології; 

        - офтальмологія 

 

Секція F   (зал Прикарпатського клінічного онкологічного центру,  

                  вул. Медична, 17) 

  

        - нуклеарна медицина 

 
  

 

 
  



                                                                           Секція А 

(зал  станції швидкої і невідкладної медичної   допомоги, 

вул. Вовчинецька, 221) 

- організація невідкладної та екстреної медичної допомоги  

- організація амбулаторної допомоги, сімейна медицина                                                           

Модератори: 

Мирон Матейко  

                                                                         Ігор Ковалюк 

                                                                                                           проф. Василь Міщук 

                                                          

                                                                                                   
 

14.55-15.10 Аго Кюргвее - керівник центру 

амбулаторної  допомоги, директор 

клініки анестезіології та інтенсивної 

допомоги,Тартуська університетська 

клініка (Естонія) 

Як ми провели реформи в 

екстреній медицині (в швидкій 

допомозі і клініці) 
 

15.10-15.25 Луіція Йоджюніене – начальник 

відділу реанімації і інтенсивної 

терапії Республіканської клініки 

Каунаса (Литва) 

Як ми провели реформи в 

екстреній медицині, досвід 

роботи Республіканської 

клініки Каунаса 

15.25-15.35 Тетяна Сіянчук  -  старший лікар 

інструктор ІФСШМД 

Імплементація Закону України 

«Про екстрену медичну 

допомогу»  на Прикарпатті 

15.35-15.50 Леонас Валюс- професор, директор 

клініки сімейної медицини 

Литовського університету наук 

здоров’я 

Хід реформи первинного рівня 

охорони здоров’я в Литві 

15.50-16.05 Паулюс Добожинскас - професор, 

клініки екстренної медицини 

Литовського університету наук 

здоров’я 

 

Оцінка ефективності програми 

навчання симуляційного центру 

клініки екстренної медицини 

Литовського університету наук 

здоров’я 

 16.05-16.20 Іван Тітов – професор, завідувач 

кафедри реанімації та невідкладної 

медичної допомоги ІФНМУ 

 

Організація надання 

невідкладної та екстреної 

медичної допомоги на 

Прикарпатті 

16.20-16.35 Василь Міщук – професор, 

завідувач кафедри сімейної медичної 

допомоги ІФНМУ 

 

Організація сімейної медицини 

на Прикарпатті 

16:35-16:55 Дискусійна панель №4:          
Тема:Перспективи розвитку 

екстреної,невідкладної, сімейної та 

амбулаторної медицини 

Модератор дискусійної панелі №4:                                             

проф. Василь Міщук  

проф. Іван Тітов 

 

16.55-17.05 Обговорення резолюції 

17.05-17.15               Вручення сертифікатів учасникам конференції 
 

Кава-фуршет 



                                                           Секція В 

   (зал  обласної клінічної лікарні вул. Федьковича 91)  

 

- організація медичної допомоги в хірургії, радіології 
                                                                                            

        Модератори: 

                                                                               Володимир Пилипчук 

                                                                               Володимир Кметюк  

              проф. Сергій Василюк 

                         проф. Валерій Рижик 

                                           
14.55-15.05 Зігмантас Урнєйжіус - головний хірург 

Республіканської клініки Каунаса 

(Литва) 

 

Мінімальна інвазивна хірургія дня 

 

15.05-15.15 Йонас Андрушкявічус - завідувач 

відділу денної хірургії, член постійної 

комісії денній хірургії Сейму Литви, 

Республіканська клініка Каунас 

 

Денна хірургія: європейський 

досвід Каунаської 

республіканської клініки. 

 

15.15-15.25 Олександр Пиптюк – професор,  

завідувач кафедри хірургії ІФНМУ 

 

Лапароскопічні та малоінвазивні 

методики в хірургії – досвід 

центральної міської лікарні, 

статистика, порівняння, 

перспективи розвитку 

15.25-15.35 Сергій Василюк – професор,  завідувач 

кафедри хірургії ІФНМУ 

 

Лапароскопічна хірургія та 

загальна хірургія, переваги та 

недоліки, як досвід для 

впровадження і Денної хірургії 

15.35-15.45 Володимир Пилипчук – головний 

спеціаліст ДОЗ ОДА з хірургії, к.м.н. 

Андрій Яворський – заступник 

головного лікаря з хірургії ОКЛ 

 

Стан надання хірургічної 

допомоги на Прикарпатті, 

проблеми та перспективи розвитку 

15.45-15.55 Дискусійна панель №5:          
Тема: Денна хірургія, перспективи 

впровадження 

 

Модератор дискусійної панелі №5:                                             

Проф. Сергій Василюк                                                 

15.55-16.05 Маргус Ульст – член правління 

Тартувської університетської клініки 

(Естонія) 

Робота радіологій в Клінікуме 

 

16.05-16.15 Віолетта Антанавічене – головний 

спеціаліст з радіології Республіканської 

клініки Каунас (Литва) 

Радіологічна діагностика в 

Республіканській клініці 

 

16.15-16.25 Валерій Рижик - професор, завідувач 

кафедри рентгенології ІФНМУ 

Розвиток радіології в області 

16.25-16.35 Дискусійна панель №6:          
Тема: Перспективи розвитку радіології: 

інтервенційна радіологія, нуклеарна 

медицина, ПЕТ 

Модератор дискусійної панелі №6:                                             

Проф. Валерій Рижик 
                                                 

16.35-16.45 Обговорення резолюції 

16.45-16.55               Вручення сертифікатів учасникам конференції 

Кава-фуршет 

 

 



Секція С    
(зал обласного перинатального центру, вул. Чорновола, 47) 

                                     

                      - організація медичної допомоги в акушерстві та гінекології; 

 

Модератор:  

Володимир Дзьомбак 

                                                                                 проф. Оксана Макарчук                                         

      
 

14.55-15.15 Володимир Дзьомбак – головний 

спеціаліст ДОЗ ОДА з акушерства та 

гінекології  

 

Стан надання акушерсько-

гінекологічної допомоги в 

області та перспективи 

розвитку на фоні міжнародної 

співпраці  

15.15-15.35 Лютаурас Крауяліс - директор 

клініки гінекології і акушерства, 

Республіканської клініки Каунаса 

(Литва); 

 

Перинатологія в Литві  
 

15.35-15.55 Оксана Макарчук – професор, 

завідувач кафедри акушерства та 

гінекології ІФНМУ 

Мар’яна Римарчук, к.м.н. 

 

Застосування мікронізованого 

прогестерону у програмі 

невиношування вагітності у жінок 

із захворюваннями гепатобіліарної 

системи 

15.55-16.15 Наталія Геник – професор,  

завідувач кафедри акушерства та 

гінекології ІФНМУ 

Прудніков П,М., Скрипник В.Я., 

Стоцький С.С., Оріщак І.К.  

 

 Міома матки - інноваційні 

підходи до тактики ведення  

16.15-16.35  Володимир Воробій – заступник 

директора з лікувальної роботи ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції 

людини», д.м.н. 

 

Проблема безпліддя та шляхи її 

вирішення на Прикарпатті 

16.35-16.55 Дискусійна панель №7:                        Модератор дискусійної панелі №7:                                             
Тема: Проблеми безпліддя                    проф. Наталія Геник  

та перинатології на Прикарпатті                                                         
 

 

16.55-17.10 Обговорення резолюції 

Вручення сертифікатів учасникам конференції 
 

 

Кава-фуршет 

 

 

 

 

 



                                          Секція Е   
(зал міської клінічної лікарні №1, вул. Матейка, 34)                                     

                      - організація медичної допомоги в ортопедії 

Модератор:  

Любомир Юрійчук 

                                                                       проф. Вадим Сулима                                       

      
 

14.55-15.05 Любомир Юрійчук – к.м.н., асистент 

кафедри травматології ІФНМУ, 

завідувач травматологічного відділення 

обласної клінічної лікарні, Заслужений 

лікар України 

Організація надання 

травматолого-ортопедичної 

допомоги на Прикарпатті 

 

15.05-15.15 Вадим Сулима – професор, завідувач 

кафедри травматології та ортопедії 

Івано-Франківський національний 

медичний університет 

Системний цілісний підхід в 

організації ортопедичної допомоги 

 

15.15-15.25 Альфредас Смайліс – професор, 

керівник клініки ортопедії і 

травматології Литовський університет 

Наук і Здоров’я 

Організація надання медичної 

допомоги в ортопедії, сучасні 

методи лікування – досвід 

Університетської клініки 

15.25-15.40 Радослав Морохович –професор 

клініки травматологічної хірургії 

Університетської клініки Л. Пастера 

(Кошице, Словаччина) 

Організація надання медичної 

допомоги в ортопедії, сучасні 

методи лікування – досвід 

Університетської клініки 

 

15.40-15.50 Сергій Балан – лікар-нейрохірург 

відділення хірургії хребта і спинного 

мозку обласної клінічної лікарні 

 Проблеми комплексного 

нейрохірургічно-ортопедичного 

лікування хворих з патологією 

хребта 

15.50-16.00  Володимир Омельчук доцент кафедри 

травматології та ортопедії ІФНМУ 

Потреби реабілітаційного етапу 

відновної ортопедії 

16.00-16.10 Олексій Сулима – старший науковий 

співробітник ДУ «Інститут 

травматології та ортопедії» НАМНУ, 

Київ  

Проблеми ревізійного 

протезування кульшового суглоба 

у хворих з асептичною 

нестабільністю ацетабулярного 

компонента ендопротеза 

кульшового суглоба 

16.10-16.30  

Дискусійна панель №8:                        Модератор дискусійної панелі №8:                                             

Тема:  Новітні технології в ортопедії                            проф. Вадим Сулима 

 

 

16.30-16.40 Обговорення резолюції 

Вручення сертифікатів учасникам конференції 

 

Кава-фуршет 

 



                                                Секція D 
                      (аудиторія № 7 ІФНМУ, вул. Мазепи, 114) 

                                     
                      - організація медичної допомоги в неврології  

             - офтальмологія                                               

                                                                                                           Модератор:     

                                                                        Марта Купновицька 

                                                             Леся Скрипко 

                                                                   Марина Вершиніна 

                         

14.55-15.05 Артур Клєтт – член європейської 

ради з офтальмології, голова 

Прибалтійського центру 

офтальмології, Естонія; 

Сучасна пересадка рогівки 

 

15.05-15.15 Вайдас Матіошайтіс - професор 

Клініки неврології Литовського 

університету наук здоров’я 

Центр Інсульту: надії і 

реальність  
 

15.15-15.25 Вікторія Гриб – професор, завідувач 

кафедри неврології ІФНМУ 

Марта Купновицька -  доцент 

кафедри неврології ІФНМУ 

Робота кабінету екстрапіра-

мідних розладів нервової 

системи на Прикарпатті 

15.25-15.35 Артур Клєтт – член європейської 

ради з онкологічній офтальмології, 

голова Прибалтійського центру 

офтальмології, Естонія 

Імплантанти райдужки при 

анірідії 

15.35-15.45  Наталія Малярська – доцент 

кафедри Львівського університету 

ім.. Д.Галицького 

 Міофасціальний синдром у 

практиці невролога 
 

15.45-15.55 Капечук Василь – доцент  кафедри 

очних захворювань ІФНМУ 

Наталія Мойсеєнко – доцент 

кафедри очних хвороб ІФНМУ 

 Хід наукових розробок курсу 

офтальмології ІФНМУ 

15.55-16.05 Юлія Масляк – офтальмолог 

центральна міська клінічна лікарня 

 

«Прибалтійський центр офталь-

мології  Східно-Таллінської 

центральної лікарні» 

16.05-16.15 Леся Скрипко– невролог ОКЛ   

Галина Чмир – к.мед.н., завідувач  

відділення судинної неврології ОКЛ 

 Тромболізис в Івано-Франківській 

області: підсумки 2007-2017 рр. 

 

 

16.15-16.25 Марина Вершиніна – доцент, 

завідувач відділення офтальмології 

обласної клінічної лікарні 

Стан хірургічної роботи у 

стаціонарах закладів охорони 

здоров’я області 

16.25-16.30 Дискусійна панель №10: 

Тромболізис. Екстрапірамідні 

розлади нервової системи. 

Дискусійна панель №11:    
Хірургічна робота по офтальмології  

у стаціонарах               

Модератор дискусійної панелі 

№:10  Марта Купновицька   

   

Модератор дискусійної панелі  

№: 11     Василь Капечук                                 

 
 

 Обговорення резолюції 

Вручення сертифікатів учасникам конференції 

Кава-фуршет 

                                                                                  



                                                Секція F 
                          (зал Прикарпатського онкологічного центру) 

 

      - нуклеарна медицина 
                                                           

Модератор:  

                                                                         Володимир Романчук                                                                                                           

                                                                                                          проф. Василь Скрипко 

                                                          
 

14.55-15.15 Анне Поксі - завідувач центру 

нуклеарної медицини, Східно-

Таллінська центральна клінічна 

лікарня, Естонія 

 

Нуклеарна медицина, 

досягнення, проблеми на 

прикладі досвіду Східно-

Таллінської центральної 

клінічної лікарні 

 

15.15-15.35 Галина Шамаріна – головний 

спеціаліст центру нуклеарної 

медицини, Східно-Таллінська 

центральна клінічна лікарня 

 

Лікування ендокринологічних 

захворювань радіоактивним 

йодом 

15.35-15.50 Аліна Андріїв – асистент кафедри 

онкології Івано-Франківського 

національного медичного 

університету 

 

Симпортер йоду як 

прогностичний фактор раку 

молочної залози 

15.50-16.10 Василь Скрипко – професор 

кафедри хірургії Івано-

Франківського національного 

медичного університету 

 

Використання нанотехнологій в 

хірургії щитоподібної залози 

16.10-16.40 Дискусійна панель №11:                        
Тема: Новітні технології в онкології 

 

Модератор дискусійної панелі 

№:11:   

Василь Скрипко 

 

16:40-16:45 Обговорення резолюції 

 

16.45-17.00               Вручення сертифікатів учасникам конференції 
 

 

Кава-фуршет 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Заходи   26.04.2017 р. 

10:00-10:20 Зустріч іноземної делегації з головою Івано-Франківської ОДА 

О.Гончаруком 

11:00-14:00                             Круглий стіл №1: 
«Медична реабілітація: європейський досвід, проблеми, перспективи розвитку» 

Організатори: 

 Івано-Франківська обласна державна адміністрація  

 Департамент охорони здоров’я  Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

Місце проведення: 

вул. Галицька 2 (Зал засідань Івано-Франківського національного медичного університету). 

Модератор круглого 

столу: 

Доцент  Тарас Кобрин 

Володимир Федоришин - головний лікар Івано-Франківського 

обласного госпіталю ветеранів війни 

Мета круглого столу: 

 

Аналіз сучасного стану справ та визначення стратегій держави щодо 

побудови національної системи медичної реабілітації в Україні для 

покращення  надання медичної допомоги воїнам АТО. 

Учасники круглого 

столу:  

 

Викладачі за спеціальністю «Медична реабілітація» з Литви, Естонії, 

Словаччини, викладачі Івано-Франківського національного медичного 

університету, спеціалісти закладів охорони здоров’я, що працюють в 

сфері надання послуг з медичної реабілітації, засоби масової 

інформації. 

11.00 Вступне слово – Тарас Кобрин 

11.10-12.10 Лекція 1. 

Психологічна реабілітація 

Меєлі Мумма – директор клініки 

відновного лікування Східно-

Таллінської центральної клінічної 

лікарні (Естонія) 

Обговорення 

12.10-13.10 Лекція 2. 

Кількісна оцінка ушкоджень з 

метою подальшої реабілітації 

Радослав Морохович – професор 

клініки лікувальної реабілітації та 

фізіотерапії Університетської 

клініки Л. Пастера (Кошице, 

Словаччина) 

Обговорення 

Обговорення проекту резолюції за результатами роботи Круглого столу 

 Вручення сертифікатів стажування з «Медичної реабілітації» 

Запрошені до 

дискусії: 

 

1.  Василь Міщук  - завідувач 

кафедри загальної практики -

сімейної медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної 

медицини. 

2. Галина Григорук – асистент 

кафедри загальної практики -

сімейної медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної 

медицини. 

3. Наталя Єнушевська – 

асистент кафедри загальної 

практики - сімейної 

медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної 

медицини. 

10. Наталія Савчук – асистент 

кафедри внутрішньої медицини 

№2 та медсестринства. 

11. Володимира Совтус  – асистент 

кафедри внутрішньої медицини 

№2 та медсестринства.   

12. Вікторія Герасимчук  – 

асистент кафедри неврології та 

нейрохірургії. 

13. Ірина Поясник– асистент 

кафедри неврології та 

нейрохірургії. 

14. Ольга Бобрикович – асистент 

кафедри дитячих хвороб 

післядипломної освіти. 

 



4. Марія Бацур  – асистент 

кафедри загальної практики -

сімейної медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної 

медицини. 

5. Наталія Голод – викладач 

кафедри фізичного 

виховання та здоров’я. 

6. Наталія Зінченко– викладач 

кафедри фізичного 

виховання та здоров’я.    

7. Ліліана Морська – викладач 

кафедри фізичного 

виховання та здоров’я.   

8. Уляна Кузь  – асистент 

кафедри травматології та 

ортопедії. 

9. Андрій Травінський – 

асистент кафедри 

травматології та ортопедії. 

10. Роксолана Нестерак – 

доцент кафедри внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства. 

15. Аліна Андріїв – асистент 

кафедри онкології. 

16. Ігор Гресько – доцент кафедри 

внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та 

алергології імені академіка 

Є.М.Нейка. 

17. Олександр Штефюк –  

асистент кафедри внутрішньої 

медицини №1, клінічної 

імунології та алергології імені 

академіка Є.М.Нейка. 

18. Оксана Чорнописка – доцент 

кафедри психіатрії, наркології та 

медичної психології. 

19. Ірина Козова– асистент 

кафедри психіатрії, наркології та 

медичної психології. 

 

 

11:00-14:00                             Круглий стіл №2: 
«Організація студентського самоврядування, проблеми, перспективи, європейський досвід. 

Програма Erasmus+» Європейські проекти 

Організатори: 

 Івано-Франківська обласна державна адміністрація  

 Департамент охорони здоров’я  Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

Місце проведення: 

вул. Галицька 2 (Зал Вченої Ради Івано-Франківський медичний національний університет). 

Модератор круглого 

столу: 

Віталій Осадець– начальник відділу міжнародних зв’язків 

ДВНЗ «ІФНМУ» 

Мета круглого столу: Вивчення європейського досвіду організацій студентського 

самоврядування та впровадження програми Erasmus+ 

Учасники круглого 

столу:  

 

Голови та заступники студентських парламентів Литовського 

Університету Наук Здоров’я, Ризького Медичного Університету, 

Тартувського Університету, Університету  ім. Павла Йозефа 

Шафарика, Івано-Франківського Національного Медичного 

Університету, представники відділу міжнародних відносин ІФНМУ та 

Литовського Університету Наук Здоров’я, студенти 

11.00 Вступне слово  

- Ганна Ерстенюк - перший проректор ІФНМУ, д.б.н., професор, 

завідувач кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної 

та біонеорганічної хімії 

- Леонас Валюс- професор, директор клініки сімейної медицини 

Литовського університету наук здоров’я 

11.10-11.30 

 

 

Презентація Литовського 

Університету Наук Здоров’я, 

програма Erasmus+  

Леонас Валюс- професор, директор 

клініки сімейної медицини 

Литовського університету наук 

здоров’я 



11.30-11.50 Презентація Університету ім. 

Йожефа Шафарика, програма 

Erasmus+  

Вільям Доніч - проректор з 

наукової роботи, Університет Павла 

Йозефа Шафарика, Словаччина 

11:50-12:10 Презентація Тартувського 

Університету 

Хельгі Кольк - завідувач учбової 

частини Тартуського університету 

(Естонія) 

Обговорення 

12.10-12.20  Перспективи розвитку 

міжнародної співпраці ІФНМУ 

 

 Віталій Благодир - заступник 

начальника відділу міжнародних 

зв’язків  

12:20-12:30  Основні досягнення та робота 

міжнародного відділу ІФНМУ 

Руслан Слободян – заступник 

начальника відділу міжнародних 

зв’язків 
Обговорення 

1.Інге Судер – завідуюча відділом маркетингу Східно-Таллінської центральної клінічної 

лікарні,член правління кластеру Медицина Естонії; 

2. Віталій Осадець– начальник відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «ІФНМУ»; 

3. Дмитро Соломчак – декан факультету підготовки іноземних громадян ДВНЗ «ІФНМУ»;  

4. Ірина Пилипів  – старший інспектор відділу міжнародних зв’язків  

5. Христина Лесів– старший інспектор відділу міжнародних зв’язків  

12.30-12.50 

 

 

 

Студентський парламент 

Університету  ім. Павла Йозефа 

Шафарика 

 

Якуб Яношик– президент асоціації 

студентів Словаччини в галузі 

стоматології, член академічного 

сенату UPJS LF. 

12.50-13.10 

 

Студентський парламент 

Тартуського Університету 

Лаура Зірель - Голова Медичного 

Студентського Союзу 

13.10-13.20 

 

 

 

Студентський парламент Івано-

Франківського національного 

медичного університету 

Олег Тромбола – президент 

студентського парламенту ІФНМУ 

Станіслав Марусин – заступник 

президента студентського 

парламенту ІФНМУ 

13:20-13:25 Відповіді на запитання, обговорення 

1.Василь Міськів – голова студентського профкому ІФНМУ 

2.Ігор Ванджура – проректор з виховної роботи ІФНМУ 

                                         Завершальне слово, кава-брейк 

Партнери секційних засідань 

 

 

 

                     

Організаційний  

та технічний партнер 


