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Тернопіль 



Дорогі друзі! 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі реєстрової Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної  фармакотерапії, 

профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря”, яка відбудеться на online 

платформі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ 

України (https://meet.lync.com/tsmueduua/end/DE2NADFO ) 

В рамках роботи конференції Ви будете мати можливість прослухати доповіді провідних 

фахівців різних галузей медицини, а також пройти низку майстер-класів з можливістю отримати 

додаткові бали безперервного професійного розвитку.  

Дводенна конференція - 16 год (10 балів) + п’ять майстер-класів по 2 год (5 балів) згідно 

з наказом МОЗ України № 446 (додаток 5) від 22.02.2019 року. 

Реєстрація учасників конференції доступна на сайті ГО «Асоціація сімейної медицини 

Тернопільщини» за посиланням https://www.gp.te.ua/ 

 

Звертаємо Вашу увагу, що доступ до навчальних матеріалів та сертифікатів надається лише для 

зареєстрованих на подію учасників.  

Реєстрація доступна до 09.00 25.06.2020.  

 

Офіційні мови конференції – українська, англійська 

Регламент роботи: 

- доповідь на пленарних засіданнях  – до 15-20 хв, 

- виступи при обговоренні  –  до 3 хв, 

- майстер-класи – до 40 хв. 

 

Розсилка електронних сертифікатів всім зареєстрованим учасникам 

конференції здійснюватиметься протягом 10 робочих днів по закінченню 

конференції: основний сертифікат (10 балів) і сертифікат за майстер-класи (5 балів) 

- після проходження тестування.  

Посилання на тестування буде надіслано на вказану під час реєстрації 

електронну скриньку 26.06.2020 і буде доступним протягом п’яти днів. 
 

  

https://meet.lync.com/tsmueduua/end/DE2NADFO
https://www.gp.te.ua/


1-Й ДЕНЬ  

ЧЕТВЕР 25 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ  

Відкриття конференції 
09.00-09.30 

Вступне вітальне слово голови оргкомітету, ректора Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,  

професора М.М. Корди. 

Вітальне слово начальника управління охорони здоровя Тернопільської обласної 

держадміністрації В.Г. Богайчука.  

 
СТУДІЯ ДОПОВІДЕЙ 

09.30-18.00 
Головуючі: професор М.М. Корда, професор А.Г. Шульгай, професор І.М. Кліщ, професор 

С.Й. Запорожан, професор Л.С. Бабінець, доцент І.О. Боровик, М.Н. Сельська. 

1. Проф. Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Актуальні питання ведення пацієнта з тривогою і 

депресією в загальнолікарській практиці»  

2. Проф. Андріюк Л.В., м. Львів «Диференційоване лікування нордичною ходьбою в 

реабілітаційній практиці» 

3. Проф. Хіміон Л. В., м. Київ «Остеоартроз: сучасні можливості вирішення проблем 

пацієнта»  

4. Проф. Мощич О.П., м. Київ «Сучасні біорегуляційні терапевтичні засоби, їх застосування 

в сімейній медицині (міжнародна доказова база)»  

5. Доц. Боровик І.О., м. Тернопіль «Менеджмент функціональної диспепсії згідно з 

сучасними настановами і рекомендаціями» 

6. Проф. Хухліна О.С., м.Чернівці «Сучасні підходи до лікування хворих на ХОЗЛ залежно 

від коморбідних станів» 

7. Сабін Байєн, м. Ліль, Франція, доц. Колісник П.О., м. Ужгород «Step by step: clinical 

Screening and follow up of Parkinson‘s disease in Family Medicine» 

8. Проф. Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Вибір НПЗП у пацієнта з коморбідною патологією»  

9. Проф. Самогальська О.Є., м. Тернопіль «Сучасні погляди на неалкогольну жирову 

хворобу печінки»  

10. Доц. Табалюк Т.А., м. Тернопіль «Синдром червоного ока» 

11. Проф. Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Актуальні аспекти ведення пацієнта серцево-

судинного профілю в амбулаторній практиці»  

12. Проф. Паєнок А.В., м. Львів «Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення: 

позиція доказової медицини та клінічна практика»  

13. Проф. Галникіна С.О., м. Тернопіль «Рекомендації застосування топічних стероїдів в 

практиці сімейного лікаря»  

14. Проф. Височина І.Л., Крамарчук В.В. м. Дніпро «Психологічні паттерни та 

стресостійкість дітей шкільного віку з рекурентними ГРЗ» 

15. Майстер-клас Проф. Островський М.М., м. Івано-Франківськ «Тактика попередження 

загострень у пацієнтів з БА на фоні COVID - 19»  

16. Проф. Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Можливості метаболічної терапії в сімейній 

медицині» 

17. Доц. Мисак А.І., м. Тернопіль «Доброякісна гіперплазія простати в практиці сімейного 

лікаря»  

18. Проф. Паєнок О.С., м. Львів «Вагітність на тлі ендемічної тиреоїдної патології в практиці 

сімейного лікаря»  

19. Проф. Ярема Н.І., м. Тернопіль «Сучасні підходи до лікування хронічної серцевої 

недостатності». 

20. George Eusebio Kuodza, м. Львів, Pavlo Olegovich Kolesnyk, м. Ужгород  «Аn antibiotic 

drug-induced allergic reaction in a patient with multiple co-morbidities» 



2-Й ДЕНЬ  

П’ЯТНИЦЯ 26 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ  

СТУДІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ 

09.00-17.00 

1 09.00-10.00 Проф. Бабінець Л.С. 

Можливості біорегуляційного підходу 

до ведення пацієнтів з хронічним 

панкреатитом у загальнолікарській 

практиці 

2 10.00-11.00 
Доц. Корильчук Н.І., 

Ляшенко І.І. 

Дует ендокринолога і дієтолога: 

«Погляд на пацієнта з ожирінням» 

3 12.00-13.00 Земляк О.С. 
Підходи до корекції кетозу у 

загальнолікарській практиці 

4 13.00-14.00 Доц. Боровик І.О. 
Сучасні технології ефективної 

комунікації «лікар-пацієнт» 

 

СТУДІЯ ДОПОВІДЕЙ І ФОРУМ ДРУКОВАНИХ РОБІТ  

за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» 

08.00-16.00 
Головуючі: проф. І.М. Кліщ, проф. Л.С. Бабінець, Л.В. Андріюк. 

 

Кліщ І.М. Сучасні можливості лабораторної діагностики в практиці сімейного лікаря 

Бабінець Л.С., Онуфрик З.Я.  Можливості корекції тютюнопаління та його наслідків при 

хронічному панкреатиті в амбулаторній практиці 

Андрейчин С. М. Сучасні підходи до лікування хронічного обструктивного захворювання 

легень. 

Маланчук Л.М. Сучасні аспекти профілактики та лікування постгеморагічних анемій на фоні 

хронічних аномальних маткових кровотеч на амбулаторному рівні  

Корильчук Н.І. Метаболічний синдром з погляду сімейного лікаря 

Шайген О.Р., Бабінець Л.С. Біорегуляційні підходи до ведення хворого на хронічний 

панкреатит у коморбідності з хронічним вірусним гепатитом С  

Боцюк Н.Є. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя сімейним лікарем 

Кавецька Н.А. Сучасні погляди на діагностику і лікування хронічної серцевої недостатності 

Мігенько Б.О. Ефективність методики кишкового лаважу при загостренні хронічного 

панкреатиту» 

Чернець Т. Ю. Особливості антибактеріальної терапії пневмоній на сучасному етапі. 

Творко В.М. Значення раціональної антитромбоцитарної терапії в лікуванні хворих на ЇХС в 

практиці сімейного лікаря 

Федів О.І., Молодцов В.Є., Ступницька Г.Я. Ефективність застосування аторвастатину при 

поєднанні алкогольної хвороби печінки та артеріальної гіпертензії 

Рябоконь С.С. Дисфункціональні розлади дихання:сучасний стан проблеми та значення в 

клінічій практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини 

Коцаба Ю.Я. Актуальні аспекти діагностики і ведення амбулаторного пацієнта з цукровим 

діабетом ІІ типу 

Бабінець Л.С., Хомин Г.О. Особливості ехоструктури печінки та підшлункової залози при 

хронічному панкреатиті на тлі загострення хронічного вірусного гепатита С 

Руда М. М. Віддалені результати лікування хворих із перенесеною вірусною пневмонією 

(випадок із практики). 

Земляк О.С., Бабінець Л.С. С-реактивний протеїн і параметри протеїнограми як маркери 

ендотоксикозу при поєднанні хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2 типу 



Сасик Г.М., Бабінець Л.С. Обгрунтування застосування мінеральних вод східницького 

родовища і гепатопротекції у веденні пацієнтів з функціональною недостатністю 

підшлункової залози 

Кучер С. В. Вплив хронічного обструктивного захворювання легень на імунологічний статус 

пацієнтів різного віку. 

Редьква О.В., Бабінець Л.С. Стан екзокринної функції підшлункової залози при цукровому 

діабеті 2 типу, підходи до корекції 

Сабат З.І., Бабінець Л.С. Місце вегетотропних засобів при веденні пацієнтів з хронічним 

панкреатитом у практиці сімейного лікаря 

Банадига А.І., Банадига Н.В. Маркери несприятливого перебігу панкреатиту: в аспекті 

хірургічної та терапевтичної тактики ведення пацієнта 

Бабінець Л.С., Махніцька І.В. Патогенетичні ефекти доктовіту у реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит із супутніми ураженнями органів гастродуоденальної зони 

Шевченко Н.І. Вікові аспекти трофологічних розладів при хронічному панкреатиті, 

можливості корекції 

Ганьбергер І. І. Особливості ведення пацієнтів із суглобовим синдромом в практиці 

сімейного лікаря. 

Галабіцька І.М. Стан мікрофлори товстої кишки при первинному остеоартрозі: 

патогенетичні аспекти, можливості корекції 

Denefil O. V. Dynamics of free radical oxidation indices and antioxidant protection in male rats’ 

heart undergoing various types of stress  

Миндзів К. В. Клініко-патогенетичні аспекти міокардитів 

Дзига С. В. Діагностична цінність різних методів амбулаторної реєстрації ЕКГ» 

Лимар Л.Є. Роль сімейного лікаря в забезпеченні якісної прегравідарної підготовки жінок з 

Верещагіна Н. Я. Хондропротекція у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз. 

хронічними гепатитами  

Мігенько Л. М. Особливості перебігу хронічного панкреатиту в поєднанні з ендокринною 

патологією; сучасний погляд на діагностику та лікування 

Маланчин І.М. Особливості спостереження сімейним лікарем за вагітними з групи ризику по 

виникненню прееклампсії  

Височина І. Л., Авраменко І. В. Патологічний рецидивуючий пневмоторакс як симптомом 

бульозної хвороби легенів: випадок з практики 

Бількевич Н. А. Інтоксикаційний синдром при негоспітальній пневмонії як критерій важкості 

захворювання: клінічна та лабораторна оцінка 

Лимар Є.А. Роль сімейного лікаря у профілактиці остеопорозу у жінок з переломами 

щиколотки на тлі гормональної дисфункції яєчників  

Мудра У.О. Ефективність комплексної терапії хворих на подагру з використанням 

вуглецевого ентеросорбенту 

Маланчук С.Л. Оцінка ризиків виникнення небажаних побічних ефектів при використанні 

оральних контрацептивів у жінок з метаболічним синдромом в практиці лікаря первинної 

медико-санітарної допомоги 

Катеренчук І.П., Рустамян С.Т., Черкун М.П. Особливості перебігу вегетативних порушень 

у хворих, які перебувають на програмному гемодіалізі з урахуванням наявності у них 

цукрового діабету 2-го типу 

Діденко О.З., Кобза І.І.,  Яворський О.Г. Артеріальна гіпертензія у хворих з 

атеросклеротичним ураженням та патологічною звивистістю каротидних артерій до та після 

хірургічної корекції каротидних стенозів 

Шушман І.В., Колесник П.О. Інтернет-програма «радник доказової  профілактики та 

скринінгу» як інструмент підвищення обізнаності та прихильності пацієнтів до доказового 

скринінгу. Проект пілотного дослідження 

Черкун М.П., Катеренчук І.П. Вплив психосоматичних факторів на клінічні особливості 

коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби та прихильність до антигіпертензивної терапії у 

міських і сільських жителів 

Ярема Н. З. Кардіоваскулярні ризики у хворих на подагру 



Мартинюк В.М. Роль лікаря сімейної медицини у профілактиці дисгормональних 

захворювань органів репродуктивної системи 

Кощинець О.Б., Панько О.М. Коплаєнс хворих на глаукому як медико-соціальна проблема 

Коцаба О.І. Порушення ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною 

серцевою нелостатністю при гіперурикемії  

Ясній О.Р. Динамічний нагляд за здоровими і хворими дітьми сімейним лікарем 

Воронцов О.О. Роль школи відповідального батьківства в до пологовій підготовці вагітних 

 

ОБГОВОРЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ 

Розсилка електронних сертифікатів здійснюватиметься всім зареєстрованим 

учасникам конференції протягом 10 робочих днів по закінченню конференції: 

основний сертифікат (10 балів) і сертифікат за майстер-класи (5 балів) - після 

проходження тестування.  

Посилання на тестування буде надіслано на вказану під час реєстрації 

електронну скриньку 26.06.2020 і буде доступним протягом п’яти днів. 

 


