Звіт
про проведення науково-практичної конференції
«V Прикарпатський хірургічний форум»
15- 16 жовтня 2020 року
(Конференція проведена в он лайн режимі Івано-Франківський
національний медичний університет» 15 - 16 жовтня 2020 року)
Науково-практична конференція «V Прикарпатський хірургічний форум»
присвячена сучасним методам діагностики та лікування хірургічних захворювань
органів черевної порожнини, судинній, ендокринній в умовах доказової
медицини. Окремо стояли питання надання допомоги при бойовій травмі та
гнійній хірургії. В рамках конференції були проведені 2 вебінари на яких
міжнародні експерти із клінік Німеччини, Ізраїлю, Туреччини і Литви виклади
своє бачення діагностики і лікування захворювань товстої кишки, раку молочної
залози і хірургії гриж.
Конференція проведена кафедрою хірургії стоматологчного факультету ІваноФранківського національного медичного університету. Програму конференції
склали 10 програмних виступів із всіх розділів хірургії і 55 виступів на 5
пленарних засіданнях, присвячених хірургічному лікуванню захворювань
гепатобіліарної зони, хірургії шлунково- кишкового тракту, судинній і гнійній
хірургії. Вперше в рамках форуму відбулися вебінари на актуальні питання
ургентної і планової хірургії.
В роботі Прикарпатського хірургічного форуму прийняло участь:
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1. ІваноФранківська
2. Тернопільська
3. Львівська
4. Чернівецька
5. Закарпатська
6. Вінницька
7. Волинська
8. Житомирська

% по регіонах (в переглядах)
10,99% - 112 осіб
4,51% - 46 осіб
13,03% - 67 осіб
4,12% - 42 осіб
1,08% - 11 особа
3,14% - 32 особи
2,45% - 25 осіб
2,15% - 22 особи
2,84% - 29 осіб

9. Рівненська
10. Сумська
11.
Дніпропетровська
12. Донецька
13. Луганська
14. Миколаївська
15. Одеська
16. Полтавська
17. Харківська
18. Херсонська
19. Черкаська
20. Чернігівська
21. Хмельницька
22. Запорізька
23. Київська
24.
Кіровоградська

2,06% - 21 особа
6,87% - 69 осіб
1,27% - 13 осіб
1,17% - 12 осіб
2,74% -28 осіб
4,42% - 45 осіб
2,45% - 25 осіб
7,46% - 75 осіб
4,61% - 47 осіб
4,02% - 41 особа
3,63% - 37 осіб
3,43% - 35 осіб
5,01% - 51 особа
7,17% - 73 особи
3,04% - 31 особа

Матеріали конференції опубліковані в журналі “Art of Medicine” № 3, 2020;
Резолюція конференції:
1)
Забезпечити лікувально-діагностичну тактику ведення хворих на
захворювання гепатобіліарної зони відповідно до змін і доповнень рекомендацій
Європейського товариства гепатологів та неухильне виконання стандартів
медичних технологій;
2)
Запропонувати асоціації хірургів впровадити в медичну практику
діагностично-лікувальний алгоритм із включенням виявлення генетичних
відхилень у хворих на злукову хворобу очеревини, а при його діагностиці
застосувати доказову тактику лікувального алгоритму згідно консенсусних
документів;
3) Ввести в практику комплексного хірургічного лікування хворих із нагнійними
процесами TIME концепцію, яка дозволяє знижувати мікробну контамінацію,
активізує проліферативні процеси в рані, сприяє її очищенню і нормалізує
функціональний стан в ранньому післяопераційному періоді та знижує
летальність хворих;
4) Рекомендувати до широкого застосування гібридні оперативні втручання в
абдомінальній і судинній хірургії;
4) Ширше впровадити в практику алгоритм хірургічного лікування хворих на
СДС, особливо в клініках, які володіють усім спектром сучасних підходів до
діагностики та лікування даної патології, що дає можливість скоротити терміни
загоєння ран і тривалість перебування у стаціонарі;

5) Для визначення рівня знань використовувати тестування з присвоєнням певної
кількості балів, що дає можливість студентам і практикуючим лікарям значно
підвищувати свій кваліфікаційний рівень і підготуватися до чергової атестації.
Проректор з наукової роботи
Івано-Франківського національного
медичного університету, д.мед. н.

проф. І. П. Вакалюк

