Звіт
про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів»
(м. Івано-Франківськ ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет», 11 квітня 2019 року)
11квітня 2019 року в м. Івано-Франківську проводилась науковопрактична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та
лікування захворювань внутрішніх органів».
Представлення результатів власних досліджень, їх обговорення, дискусія
між доповідачами та практичними лікарями сприяло отриманню консенсусу з
ключових дискутабельних питань, збагаченню новими ідеями і отриманню
стимулу до подальшої наукової праці. Обговорення актуальних проблем
медицини здійснювалось не тільки з провідними вченими нашого Університету,
але і нашими колегами з Польщі.
Організатори конференції: ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» (науковий керівник – професор Федоров С.В.).
Програму конференції склали 2 секції. Головна секція включала у себе
два пленарних засідання. Перше пленарне засідання «Мультидисциплінарний
підхід до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Друге
пленарне засідання «Лікування захворювань внутрішніх органів на основі
доказової медицини та реальної клінічної практики». Терапевти, лікарі
первинної ланки медико-санітарної допомоги, лікарі-інтерни та науковці не
тільки з Івано-Франківського національного медичного університету, але і з
інших вузів України та за її межами прослухали 27 цікавих та практичноорієнтованих доповідей. На головній сесії з вітальним словом виступили ректор
ІФНМУ проф.Рожко М.М., директор департаменту ОЗ ОДА Стовбан М.П.,
начальник управління ОЗ м. Івано-Франківська Бойко М.А., директор медичної
рятівної служби Польщі проф. Роберта Галянцковскі.
У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів»
відбулась наукова сесія. Наукову сесію очолили к. мед. наук., доцент кафедри
терапії і сімейної медицини післядипломної освіти Івано-Франківського
національного медичного університету Скрипник Л.М., к. мед. наук., доцент
кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти ІваноФранківського національного медичного університету Матковська Н.Р., к. мед.
наук., доцент кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти ІваноФранківського національного медичного університету Чаплинська Н.В. Свої
доповіді представили вчені з різних куточків України: Івано-Франківська,
Ужгорода, Львова, Вінниці, Чернівців. На науковій сесії, яка включала усні та
стендові доповіді були відображені результати власних досліджень науковців.
Цікаві та змістовні доповіді, обговорення та дискусії між вченими створили
сприятливу наукову атмосферу і відкрили шлях до подальших наукових
досліджень.
Наукові публікації у вигляді тез представлені в науковому виданні
збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні

аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів», 11 квітня
2019 року.
На науковій сесії доц. Скрипник Л.М., доц. Матковська Н.Р. та доц.
Чаплинська Н.В. урочисто вручили сертифікати та матеріали конференцій.
Зареєстровано 580 активних учасників конференції, серед яких 340 –
терапевтів, 134-лікарів ЗПСМ.
У роботі конференції приймали участь лікарі-інтерни ЗПСМ –61 учасників та
лікарі-інтерни ВХ – 45.
Серед іноземних науковців на конференції були представники
Польщі:директор медичної рятівної служби Польщі проф. Роберта
Галянцковскі, магістер Клаудіуш Надольни, магістер Міхал Куцап та магістер
Марцін Шургаш.
У рамках конференції було проведено 5 майстер-класів, а саме:
• «Базова підтримка життєдіяльності в дорослих»;
• «Базова підтримка життєдіяльності в дітей»;
• «Формування автомобільної аптечки»;
• «Експрес-діагностика та лабораторний контроль лікування серцевосудинних захворювань»;
• «Кальпротектин як маркер діагностики запальних та незапальних
захворювань кишківника».
Участь у майстер-класах взяли близько 119 учасників.
Резолюція конференції:
1. Практично-орієнтований підхід до кожного пацієнта.
2. Залучення до проведення навчальних тренінгів для набуття та
вдосконалення практичних навиків щодо ведення пацієнта в екстрених
ситуаціях.
3. Підтримка і розвиток наукового потенціалу вчених навчальних
закладів України.
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