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Захід викликав великий розголос серед лікарів 
Івано-Франківщини. Інформація про проведену 
тренінг-програму була висвітлена в  місцевих засобах 
масової інформації та  на  телеканалах. Адже формат 
заходу включав не  лише прослуховування лекцій, 

а  й  можливість визначення власних факторів ризи-
ку розвитку хронічних неінфекційних захворювань 
(рівень холестерину, рівень глюкози в крові, щільність 
кісткової тканини, серцево-судинний ризик, УЗ-мар-
кери патології суглобів).

Прикарпаття вітало «Мистецтво лікування»
26 січня 2018 р. Всеукраїнська 
громадська організація «Асоціація 
превентивної та антиейджинг 
медицини» провела перший 
захід в 2018 році. «Мистецтво 
лікування: від профілактики до 
якості життя» в м. Івано-Франківськ. 
На конференції розглядалося 
багато цікавих і актуальних питань 
щодо профілактики та лікування 
внутрішніх хвороб, які зустрічаються 
в терапевтичній практиці. 
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Стовбан Микола Петрович, в.о. 
директора департаменту охорони здо-
ров’я Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації відзначив, що 
медицина зараз працює в період серйоз-
них викликів, пов’язаних з її реформу-
ванням. На передньому рубежі реформ 
перебувають медики первинної ланки: 
сімейні лікарі, дільничні терапевти та 
педіатри, медичні сестри. Профілакти-
ка хронічних захворювань для медиків 
первинної ланки визначена основним 
стратегічним напрямом їхньої роботи. 
Зазвичай у гонитві за новими метода-
ми лікування останніми роками про неї 
нерідко забували. Тому власне зараз ак-
туальними та надзвичайно важливими 
є знання, які стосуються виявлення ос-
новних факторів ризику захворювань, 
моніторинг, уміння працювати разом 
з пацієнтом для їх усунення.

У нашому суспільстві, обтяженому 
великою кількістю хронічних недуг, од-
нієї профілактики безперечно недостат-
ньо, зазначила  Боришкевич Лариса 
Михайлівна, головний спеціаліст з  те-
рапії департаменту охорони здоров’я 
Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації. Необхідні знання стосов-
но лікування, своєчасного направлення 
до спеціалістів, подальшого спостере-
ження. Крім того, вони повинні відпо-
відати сучасним вимогам, стандартам. 
Дуже важливо, що обидва ці напрями 
заявлені у програмі Тренінгу для лікарів. 
У лікаря первинної ланки не завжди є 
можливість повною мірою бути в курсі 
новин медицини через незабезпеченість 

комп’ютерною технікою, завантаження 
викликами тощо. Попри те, що і на рівні 
області відбуваються численні тренінги, 
наради, конференції, вважаю надзвичай-
но вдалим проведення тренінг-програми 
«Мистецтво лікування: від профілакти-
ки до якості життя» в форматі практич-
ної частини, пов’язаної з виявленням 
факторів ризику, та теоретичної – власне 
наукової програми. А підтвердженням 
успіху заходу є велика кількість бажа-
ючих взяти у  ній участь. Сподіваємося 
на подальшу співпрацю.
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Міщук Василь Григорович, д. мед. н., 
професор, завідувач кафедри загальної 
практики (сімейної медицини), фізич-
ної реабілітації та спортивної медици-
ни ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет»

Доброю традицією для лікарів Іва-
но-Франківщини стало проведення 
тренінг-програми для лікарів «Мис-
тецтво лікування: від профілактики 
до якості життя», що уже в котрий раз 
відбулася в обласному центрі 26 січня 
2018 року за підтримки Міністерства 
охорони здоров’я, Національного ме-
дичного університету імені О.О. Бого-
мольця, Національної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
Івано-Франківського національного 
медичного університету, департаменту 
охорони здоров’я Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації. Від-
крив конференцію проректор з науко-
вої роботи ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медич-
ний університет» про-
фесор І.П.  Вакалюк, 

відмітивши її надзвичайну актуаль-
ність в умовах сьогодення для лікарів 
загальної практики – сімейної медици-
ни, та  побажав успішної роботи. Про-
ведення таких конференцій викликає 
жвавий інтерес лікарів області, про що 
свідчить їх масова явка з різних райо-
нів області і навіть з інших областей 
Західної України. І на цей раз два зали 
обласної філармонії ледь вмістили усіх 
бажаючих. Що ж викликає такий інте-
рес у лікарів? 

Під час спілкування з ними чув про 
актуальність запропонованих допові-
дей, їх різноманітність, адже тут зву-
чали основні напрямки рішення про-
блем сімейної медицини: від сучасних 
підходів до лікування артеріальної гі-
пертензії в практиці сімейного лікаря, 
диференціальної діагностики анемій, 
бактеріальних та вірусних захворю-
вань шкіри, застосування централь-
них адаптогенів у практиці сімейного 
лікаря − до питань алкогольного ура-
ження печінки та підшлункової зало-
зи, неалкогольної хвороби печінки, 
сучасних підходів до лікування тонзи-
літів, з яким виступили відомі профе-
сори: Барна О.М. (Київ), Головач І.Ю. 
(Київ), Міщук В.Г. (Івано-Франківськ), 
Вірстюк Н.Г. (Івано-Франківськ), Си-
новерська О.Б. (Івано-Франківськ) 
та  к.  мед. н. Бурчинський С.Г. (Київ), 
к. мед. н. Корост Я.В. (Київ), доцент Ан-
філова М.Р. (Вінниця). Було розглянуто 
можливості біорегуляційного підходу 
до профілактики і комплексного лі-
кування гострих респіраторних вірус-
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них інфекцій (професор Бабінець Л.С., 
Тернопіль) та подовження і покращен-
ня якості життя хворих з кардіальною 
патологією (професор Селюк М.М., 
Київ). Жвавий інтерес також виклика-
ла доповідь с. н. с., к. мед. н. Лучко Р.В. 
(Київ) про можливості ультразвукової 
діагностики захворювань опорно-ру-
хового апарату в практиці лікаря за-
гальної практики.

На секції «Основи фармакотерапії 
для практичної медицини» слухачам 
були прочитані доповіді професором 
Середюком Н.М. (Івано-Франківськ) 
«Нова стратегія попередження тромбо-
тичних ускладнень при стабільній іше-
мічній хворобі серця» та професором 
Скибчиком В.А. (Львів) «Сучасність  – 
первинна та вторинна профілактика ате-
росклеротичних захворювань, майбутнє 
за первинною профілактикою», а також 
професорами Бенца Т.М., Головач І.Ю., 
Дуда О.К. (Київ), присвячені, відповідно, 
оптимізації структурно-модифікуючої 
терапії остеоартрозу, підбору нестероїд-
них протизапальних засобів у клінічній 
практиці з аспектом на їх безпеку, су-
часним підходам до лікування функціо-
нальних порушень шлунково-кишково-
го каналу.

Особливістю цієї конференції, що 
теж викликала жвавий інтерес у учас-
ників, була можливість визначити 
у  себе показники ліпідограми, вимі-
ряти рівень глікемії, пройти денсито-
метрію, ультразвукове дослідження 
суглобів. Протягом конференції для 
бажаючих проводилися майстер-кла-

си з юлайзеротера-
пії. Конференція 
завершилась кон-
курсами з виграша-
ми призів у вигляді 
річної передплати на  журнали «Мис-
тецтво лікування» та «Ліки України», 
розіграшами небулайзерів та глюко-
метрів. Після завершення роботи кон-
ференції лікарі жваво обмінювалися 
коментаріями, дякували доповідачам 
за цікаві і актуальні повідомлення 
і  висловлювали побажання і споді-
вання на нові зустрічі. Робота кон-
ференції висвітлювалася в  місцевих 
засобах масової інформації. Особливу 
подяку усі висловлювали Голові прав-
ління ВГО «Асоціація превентивної та 
антиейджинг медицини», професору 
Барні  О.М. та  очолюваному нею ко-
лективу за вдало підібрану тематику, 
чітку організацію роботи конферен-
ції, можливість ознайомитися і при-
дбати новинки медичної літератури 
та відпочити під час перерв.
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