Вельмишановний (а) ___________________________________________________________
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції
“Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід”, яка відбудеться в м. Чернівці
14-15 квітня 2016 року на базі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет» у відповідності до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2016 р.». Конференція присвячена пам’яті
професора Олени Іларіонівни Самсон (95-річчю від дня народження).
Місце проведення конференції:
14 квітня 2016 р. 9.30-18.00 - палац «Академічний» (вул. Шиллера, 11).
15 квітня 2016 р. 9.00-13.00 – палац «Академічний» (вул. Шиллера, 11), конференцзала адміністративного корпусу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет» (пл.Театральна, 2).
Реєстрація учасників та гостей конференції буде проводитись:
14квітня 2016 р. з 8.00 до 9.30 - у фойє палацу «Академічний»(вул. Шиллера, 11).
15 квітня 2016 р. з 8.00 до 9.30 – у фойє палацу «Академічний» (вул. Шиллера, 11).
15 квітня 2016 р. о 14.00 – видача сертифікатів учасника конференції (фойє палацу
«Академічний»).
Проживання учасників і гостей конференції (за власний рахунок) у готелі
“Буковина” (вул. Головна, 141), туркомплексі «Черемош» (вул. Комарова,13А) та в
гуртожитку №5 ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
(вул. Чернігівська,1).
Демонстрація матеріалів: зали забезпечені мультимедійними проекторами.
Тривалість виступів:
-

лекції – 45 хв.
на пленарному засіданні – до 15 хв.

Під час проведення конференції будуть працювати виставки лікарських препаратів
провідних фармацевтичних компаній.
Адреса оргкомітету:м. Чернівці, пл. Театральна, 2, ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет».
Контактні телефони:
(03722)
3-32-62
–
кафедра
внутрішньої
Федів Олександр Іванович (моб.тел. 0503741659).
(03722)
3-32-62
кафедра
Оліник Оксана Юріївна (моб.тел. 0506721931).
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внутрішньої

медицини,
медицини,

професор
доцент

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова організаційного комітету:
професор Бойчук Т.М. – ректор ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет»
Співголови:
професор Андрієць О.А. - директор Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної
державної адміністрації;
професор Іващук О.І. – проректор з наукової роботи;
професор Федів О.І. - завідувач кафедри внутрішньої медицини, головний позаштатний
спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації
– координатор групи зі спеціальності «Терапія», голова Чернівецької обласної організації
«Асоціація терапевтів ім. акад. В.Х.Василенка».
Члени організаційного комітету:
професор Зуб Л.О. – кафедра внутрішньої медицини;
доцент Безрук Т.О. – кафедра внутрішньої медицини;
доцент Волошина Л.О. – кафедра внутрішньої медицини;
доцент Гараздюк О.І. – кафедра внутрішньої медицини;
доцент Оліник О.Ю. – кафедра внутрішньої медицини;
доцент Паліброда Н.М. - кафедра внутрішньої медицини;
доцент Патратій М.В. - кафедра внутрішньої медицини;
доцент Ступницька Г.Я. - кафедра внутрішньої медицини;
доцент Телекі Я.М. - кафедра внутрішньої медицини;
асистент Березова М.С. – кафедра внутрішньої медицини;
асистент Вівсянник В.В. - кафедра внутрішньої медицини;
асистент Гонцарюк Д.О. – кафедра внутрішньої медицини;
асистент Гончарук Л.М. - кафедра внутрішньої медицини;
асистент Коханюк Ю.В. – кафедра внутрішньої медицини;
асистент Кулачек В.Т. - кафедра внутрішньої медицини;
асистент Москалюк І.І. - кафедра внутрішньої медицини;
асистент Чимпой К.А. - кафедра внутрішньої медицини;
к.мед.н. Багрій В.М.

Секретаріат:
Букач О.П, Олексюк С.І., Рибарчук С.В., Сіцінська І.О., Свириденко Є.О.
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
14 квітня 2016 року (четвер)
09.30-10.00 – Відкриття конференції (палац «Академічний»)
10.00–11.30 – Лекції майстер-класу (палац «Академічний»)
11.30-13.45 – Пленарне засідання №1 (палац «Академічний»)
13.45-14.30 – Обідня перерва
14.30-17.30 – Пленарне засідання №2 (палац «Академічний»)
17.30-18.10 – Концерт учасників художніх студій палацу «Академічний»
18.10-19.10 – Екскурсія Резиденцією Буковинських митрополитів
19.10 – Товариська вечеря (ресторан «Сорбонна»)

15 квітня 2016 року (п’ятниця)
09.30-14.00 – Пленарне засідання №3 (палац «Академічний»)
14.00-14.30 – Обговорення стендових доповідей, підведення підсумків конференції,
видача сертифікатів учасника конференції
14.30-16.00 – Оглядова екскурсія історичною частиною Чернівців
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14 квітня 2016 р. (четвер)
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
(палац «Академічний»)
09.30 – 10.00
Президія: проф. Бойчук Т.М., проф. Андрієць О.А., проф. Іващук О.І., проф. Нікула Т.Д.,
проф. Орос М.М., проф. Палій І.Г., проф. Федів О.І.
Вступне слово ректора ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
професора Бойчука Т.М.
Вітання директора Департаменту охорони
держадміністрації професора Андрієць О.А.

здоров’я

Чернівецької

обласної

Олена Іларіонівна Самсон – учитель, учений, колега(до 95-річчя з дня народження)
професор Нікула Т.Д. (Київ)

ЛЕКЦІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ
(палац «Академічний»)
10.00-10.45 Діагностика та лікування ГЕРХ на амбулаторному етапі: сучасний підхід до
вирішення проблеми
Проф. Палій І.Г. (Вінниця)
10.45-11.30 Дисциркуляторна енцефалопатія: міф чи реальність. Сучасні методи
діагностики та лікування
Проф. Орос М.М. (Ужгород)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1
(палац «Академічний»)
Головуючі:

проф. Бойчук Т.М., проф. Андрієць О.А., проф. Іващук О.І.,
проф. Журавльова Л.В., проф. Зуб Л.О., проф. Катеренчук І.П.,
проф. Мартинюк Л.П., проф. Палій І.Г., проф. Тащук В.К., проф. Федів О.І.,
проф. Христич Т.М., проф. Хухліна О.С.

11.30-11.45 Можливості зниження кардіометаболічного ризику у пацієнтів з метаболічним
синдромом
Проф. Катеренчук І.П. (Полтава)
11.45-12.00 Нові напрямки в лікуванні хворих на цукровий діабет із супутньою патологією
печінки
Проф. Журавльова Л.В. (Харків)
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12.00-12.15 Метаболічний синдром, як предиктор захворювань органів травлення
Проф. Палій І.Г. (Вінниця)
12.15-12.30 Нове 2016 в кардіології? Різне, але як завжди – метаболіти….
Проф. Тащук В.К. (Чернівці)
12.30-12.45 Гастроентерологічні аспекти метаболічного синдрому
Проф. Христич Т.М., к.мед.н. Гонцарюк Д.О. (Чернівці)
12.45-13.00 Неалкогольний стеатогепатит та ожиріння: патогенетичні підходи до лікування
Проф. Хухліна О.С. (Чернівці)
13.00-13.15

Синдром перехресту функціональної диспепсії, гастроезофагеальноїрефлюксної хвороби, синдрому подразненого кишечнику у хворих з
метаболічним синдромом: оптимізація терапії
Проф. Федів О.І. (Чернівці)

13.15-13.30 Інфекції сечової системи у хворих на цукровий діабет
Проф. Зуб Л.О. (Чернівці)
13.30-13.45 Сучасні підходи до діагностики, прогнозування перебігу та лікування гострого
панкреатиту на тлі метаболічного синдрому
Д.мед.н. Максимюк В.В. (Чернівці)

Кава-брейк – 13.45-14.30
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 2
(палац «Академічний»)
Головуючі: проф. Дудар І.О., проф. Ілащук Т.О., проф. Мойсеєнко В.О., проф. Нікула Т.Д.,
проф. Мартинюк Л.П., проф. Пашковська Н.В., проф. Федів О.І.,
проф. Полянська О.С., проф. Сорокман Т.В., проф. Хухліна О.С.

14.30-14.45 Ренопротекція при діабетичній хворобі нирок
Проф. Дудар І.О. (Київ)
14.45-15.00 Цукровий діабет і нирки:сучасні підходи до терапії
Проф. Мартинюк Л.П. (Тернопіль)
15.00-15.15 Артеріальна гіпертензія та метаболічний синдром: тактика ведення пацієнта
Проф. Ілащук Т.О. (Чернівці)
15.15-15.30 Нирки і діабет: роль експресії та мутації генів
Проф. Мойсеєнко В.О. (Київ)
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15.30-15.45 Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної енцефалопатії
Проф. Пашковська Н.В. (Чернівці)
15.45-16.00 Анемія при діабетичній хворобі нирок
Ст.н.с. Шіфріс І.М. (Київ)
16.00-16.15 Зміни фібринолітичної активності у хворих на стабільну стенокардію
Проф. Полянська О.С. (Чернівці)
16.15-16.30 Соматоформна вегетативна дисфункція та хронічний холецистит: оптимізація
лікування
Проф. Хухліна О.С. (Чернівці)
16.30-16.45 Метаболічний синдром у підлітків: спірні питання
Проф. Сорокман Т.В. (Чернівці)
16.45-17.00 Критерії діагностики стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із
метаболічним синдромом
К.мед.н. Диндар О.А., проф. Бенюк В.О., к.мед.н. Никонюк Т.Р. (Київ)
17.00-17.15 Холестаз: мультидисциплінарна проблема
Доц. Паліброда Н.М. (Чернівці)
17.15-17.30 Хронічне обструктивне захворювання легень та гострі респіраторні вірусні
інфекції у хворих з метаболічним синдромом: оптимізація лікування та
профілактики
Доц. Ступницька Г.Я. (Чернівці)

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
14 квітня 2016 р. (четвер)
(фойє палацу «Академічний»)
Melnyk N., Babinets L., Yalinska G., Bondar S (Тернопіль) Efficacy of omega-3 polyunsaturated fatty
acid sin therapy of comorbidity chronic pancreatitis and stable coronary artery disease
NechytailoD.Yu., Buriak O.G.(Чернівці) Indicators of circadian rhythm of blood pressure in children of
school age
Абрамова Н.О., Пашковська Н.В. (Чернівці) Характеристика показників антитиреоїдного
автоімунітету залежно від рівня лептинемії у хворих з цукровим діабетом 2-го типу
Абрамова Н.О., Пашковська Н.В., Катан В.Г., Березова М.С., Загарюк А.А. (Чернівці) Особливості
виникнення, перебігу, діагностики, лікування і профілактики захворювань внутрішніх органів у
хворих за наявності метаболічного синдрому
Андрусяк О.В. (Чернівці) Метаболічні аспекти дисбіотичних розладів кишечника при формуванні
метаболічного синдрому
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Березова М.С. (Чернівці) Роль трансформуючого фактору росту бета як маркера прогресування
діабетичної нефропатії
Білоус Т.М. (Чернівці) Особливості перебігу нападного періоду бронхіальної астми за наявності
супутньої патології органів дихання
Бобкович К.О. (Чернівці) Комбіноване застосування бета-блокаторів та метформіну у пацієнтів з
артеріальною гіпертензією
Булик Р.Є., Кривчанська М.І. (Чернівці) Мелатонін і метаболічний синдром
Вівсянник В.В. (Чернівці) Деякі особливості коморбідності та комбінованої терапії у хворих з
хронічною хворобою нирок у поєднанні з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої
кишки
Гайдичук В.С. (Чернівці) Особливості змін деяких біохімічних показників крові та оптимізація
лікування хворих на неалкогольний стеатогепатитіз супутньою гіпертонічною хворобою ІІ ст. та
ожирінням ІІст.
Глубоченко О.В., Глубоченко В.Г., Бачук-Понич Н.В. (Чернівці) Ревматичні захворювання та
ураження опорно-рухової системи за наявності метаболічного синдрому та цукрового діабету:
сучасні підходи.
Гонцарюк Д.О. (Чернівці) Дисліпідемія як фактор ризику розвитку та прогресування метаболічного
синдрому у хворих на хронічний панкреатит
Гончарук Л.М. (Чернівці) Зміни процесів апоптозу при метаболічному синдромі
Єременчук І.В. (Чернівці) Патогенетичне обґрунтування застосування Тівортіну у хворих на
мультирезистентний туберкульоз
Журавльова Л.В., Бутова Т.С. Дослідження гену рецептора естрогенів у зв'язку з естрадіолом у
жінок з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу у постменопаузі
Журавльова Л.В., Журавльова А.К. (Харків) Гормонально-метаболічні порушення у пацієнтів з
цукровим діабетом та патологією печінки
Журавльова Л.В., Олійник М.О. (Харків) Вплив метаболічних змін на перебіг остеоартрозу
Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.А. (Харків) Гендерні особливості тривалості захворювання при
поєднаному перебігу хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2-го типу
Захарчук У.М., Бабінець Л.С. (Тернопіль) Ефективність аплікаторів Ляпка у комплексному
лікуванні хронічного панкреатиту із супутнім цукровим діабетом
Зорій І.А., Пашковська Н.В.(Чернівці) Роль генетичних чинників у розвитку уражень периферичної
нервової системи при цукровому діабеті типу 2
Каспрук Н.М.(Чернівці) Корекція вегетативних порушень у хворих на обструктивні захворювання
легень та метаболічний синдром
Коваль Г.Д.(Чернівці) Особливості імунологічної реактивності у хворих із метаболічним
синдромом
Коханюк Ю.В. (Чернівці) Особливості клінічної картини та результати інструментальних обстежень
у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, яка перебігає на тлі цукрового діабету типу 2
Кулачек В.Т. (Чернівці) Діагностична цінність про- та протизапальних цитокінів у хворих на
ревматоїдний артрит з ураженням нирок
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Кушнір

Л.Д.,

Багрій

В.М.,

Гараздюк

І.В.

(Чернівці)

Патогенетичне

обґрунтування

диференційованого лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
Лукашевич І.В. (Чернівці) Доцільність застосування урсодезоксихолевої кислоти у хворих зі
стеатогепатозом на тлі метаболічного синдрому
Ляшук Р.П. (Чернівці) Артеріальна гіпертензія - одна із складових метаболічного синдрому
Маслянко В.А. (Чернівці) Вплив ожиріння, як складової метаболічного синдрому, на вуглеводний
обмін вагітних жінок
Мельник О.Б. , Федів О.І. (Чернівці) Гіпертригліцеридемія як маркер метаболічного синдрому у
хворих з ожирінням
Міхалєва Т.В. (Київ) Фенотипові кластери пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь:
ґендерні особливості, метаболічні розлади та поліморфізм rs10465885 гена конексину-40
Молодцов В.Є., Федів О.І. (Чернівці) Патогенетичні особливості перебігу алкогольної хвороби
печінки у хворих з артеріальною гіпертензією
Оленович О.А. (Чернівці) Роль порушень ліпідного обміну в розвитку ниркових дисфункцій у
хворих на гіпотиреоз
Павлович Л.Б., Коханюк Ю.В. (Чернівці) Ефективність "Ліпоміну" у лікуванні метаболічного
синдрому
Пашковська Н.В., Рандюк Р.Ю., Царик І.О. (Чернівці) Роль інсулінорезистентності у розвитку
когнітивних порушень
Підвербецька О.В. (Чернівці) Оптимізація етіотропного та патогенетичного лікування у хворих на
мультирезистентний туберкульоз залежно від функціонального стану кишечника
Піддубна А.А. (Чернівці) Вплив пробіотиків на мікрофлору кишечнику у хворих на метаболічний
синдром
Присяжнюк І.В. (Чернівці) Зміни кількості десквамованих ендотеліоцитів у крові хворих на
гіпотиреоз та супутній хронічний холецистит та їхній зв’язок із біохімічними показниками крові
Присяжнюк І.В., Пашковська Н.В. (Чернівці) Поліморфізм гена ендотеліальної синтази
монооксиду нітрогену у хворих на гіпотиреоїдне ожиріння із супутнім хронічним холециститом
Романова В.О., Кузьмінова Н.В. (Вінниця) Показники неспецифічного системного запалення у
хворих на ішемічну хворобу серця з різними варіантами перебігу
Сем’янів І.О. (Чернівці) Частота нульового поліморфізму генівGSTT1 та GSTM1у хворих на
туберкульоз легень залежно від супутньої патології гепатопанкреатобіліарної системи
Сердулець Ю.І., Федів О.І., Гавриш Л.О. (Чернівці) Особливості клінічного перебігу остеоартриту у
хворих на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет 2 типу на тлі ожиріння.
Соколова І.І., Федів О.І. (Чернівці) Особливості перебігу остеоартриту при метаболічному
синдромі
Сухолотюк А.Л. (Чернівці) Судинно-ендотеліальна дисфункція у хворих на подагру в поєднанні з
цукровим діабетом 2 типу
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Федів О.І., Букач О.П. (Чернівці) Функціональний стан ендотелію, маркери системного запалення
при абдомінальному ожирінні, цукровому діабеті типу 2 та артеріальній гіпертензії на перебіг
ревматоїдного артриту
Федів О.І., Сіцінська І.О. (Чернівці) Роль цитокінової ланки у хворих на пептичну виразку шлунка та
дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2
Федів О.І., Чернецька Н.В., Оліник О.Ю.(Чернівці) Окиснювальна модифікація білків та
протеолітична активність крові у хворих у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
та цукровий діабет ІІ типу
Ферфецька К.В., Федів О.І. (Чернівці) Клінічні особливості перебігу хронічного панкреатиту на тлі
цукрового діабету типу ІІ та ожиріння
Цинтар Т.П., Федів О.І.(Чернівці) Судинно-ендотеліальна дисфункція та стан системи гемостазу у
хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним обструктивним захворюванням
легень, залежно від поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази

15 квітня 2016 р. (п’ятниця)
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 3
(палац «Академічний»)
Головуючі: проф. Зуб Л.О., проф. Щербініна М.Б., проф. Тодоріко Л.Д., проф. Федів О.І.
09.30-09.45 Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань печінки
Проф. Щербініна М.Б. (Дніпропетровськ)
09.45-10.00 Дієта та фізична активність при метаболічному синдромі та хронічній хворобі
нирок
Ст.н.с. Лобода О.М. (Київ)
10.00-10.15 Особливості лікування метаболічного синдрому при хронічній хворобі нирок
Ст.н.с. Савчук В.М. (Київ)
10.15-10.30 Роль супутніх захворювань травної системи у формуванні резистентного
туберкульозу легень
Проф. Тодоріко Л.Д. (Чернівці)
10.30-10.45 Особливості імунологічної реактивності у хворих з метаболічним синдромом
Доц. Коваль Г.Д. (Чернівці)
10.45-11.00 Роль трансформуючого фактора росту-бета у прогресуванні діабетичної
нефропатії з наявністю артеріальної гіпертензії
Проф. Зуб Л.О., Новиченко С.Д.(Чернівці)
11.00-11.15 Кардіометаболічні фактори ризику та неалкогольна жирова хвороба печінки у
хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії
Грібенюк О.В., проф. Кузьмінова Н.В., Супрун В.І. (Вінниця)
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11.15-11.30 Ерозивно-виразкові ураження шлунка у хворих на неалкогольну жирову
хворобу печінки: шляхи корекції лікування
Доц. Паліброда Н.М. (Чернівці)
11.30-11.45 Кардіоваскулярний ризик у пацієнтів з метаболічним синдромом
Доц. Окіпняк І.В. (Чернівці)
11.45-12.00 Особливості структурно-функціональних параметрів серця у хворих на
неалкогольну жирову хворобу печінки різного віку.
Доц. Присяжнюк В.П. (Чернівці)
12.00-12.15 Особливості патогенетичної терапії ішемічної хвороби серця коморбідної з
хронічним обструктивним захворюванням легень
Доц. Амеліна Т.М. (Чернівці)
12.15-12.30 Особливості уражень системи травлення у хворих на ОА: вікові та гендерні
аспекти
Доц. Волошина Л.О. (Чернівці)
12.30-12.45 Порушення вуглеводного обміну у хворих на хронічне обструктивне
захворювання легень із супутнім хронічним пошкодженням підшлункової
залози
Доц. Телекі Я.М. (Чернівці)
12.45-13.00 Прояви метаболічного синдрому у хворих на пептичну виразку шлунка та
дванадцятипалої кишки на тлі цукрового діабету
Доц. Оліник О.Ю. (Чернівці)
13.00-13.15 Цукровий діабет у світлі сучасних рекомендацій: міждисциплінарний підхід
Доц. Чурсіна Т.Я. (Чернівці)
13.15-13.30 Особливості корекції синдрому еутиреоїдної патології у хворих на хронічні
гепатити та цирози печінки не вірусної етіології
К.мед.н. Чимпой К.А. (Чернівці)
13.30-13.45 Характеристика впливу ацеклофенаку на рівень про- та протизапальних
цитокінів у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби
нирок
Роборчук С.В., проф. Зуб Л.О. (Чернівці)
13.45-14.00 Вплив дисліпідемії та величини вісцерального жиру на перебіг бронхіальної
астми, поєднаної з ожирінням
Мельник О.Б., проф. Федів О.І.(Чернівці)
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Офіційні інформаційні вісники конференції:
Фахове видання ДАК України «Буковинський медичний вісник».–2016.- № 2, 3.
Фахове видання ДАК України «Клінічна та експериментальна патологія».–2016.-№2, 3.
Фахове видання ДАК України «Міжнародний ендокринологічний журнал». - 2016.-№2, 3.

Генеральний спонсор:
Юрія-Фарм

Спонсори конференції:
ВалартинФарма
Житомирська фармацевтична фабрика Vishpha®
ІнтерХім
Київський вітамінний завод
КусумФарм
ФарсіФармТМ
AlpenPharma AG
APM EXPORTY PTY.LTD
Astellas pharma
Gedeon Richter
KRKA
MACLEODS PHARMACEUTICALS, Ltd.
Mega LifeSciencesPti Ltd
ОLFA
Sanofi-Aventis
ZDRAVO
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