Науково-практична конференція з міжнародною участю:

«Коморбідна патологія органів травлення у
практиці сімейного лікаря»
Україна, м. Дніпропетровськ (м. Дніпро)
9-10 листопада 2016 р.

Конференція зареєстрована відповідно до інформаційного листа №33 ф-2016 від
09.09.2016 р.
Наукова програма заходу охоплює питання:
1. коморбідної патології органів травлення;
2. епідеміології захворювань органів травлення;
3. етіології та патогенезу (зокрема експериментальні дослідження);
4. профілактики, діагностики та лікування (в т.ч. хірургічного) захворювань
органів травлення;
5. коморбідної патології в дитячої гастроентерології;
6. міждисциплінарного підхіду до вирішення проблеми.
Гастроентерологічна патологія характеризується коморбідністю синдромів і
поєднанням її з патологією інших органів і систем.
У теперішній час у всіх країнах світу, у тому числі в Україні, відбувається
перетворення та удосконалення системи медичної допомоги. Однією із задач реформи є
забезпечення її доступності. До пріоритетних проблем розвитку охорони здоров’я на
найближчі десятиріччя відноситься формування організаційної структури первинної
медико-санітарної допомоги за принципом лікаря загальної практики (сімейного лікаря).
Діагностика і лікування захворювань травного тракту утруднюються із-за частого
поєднання патологій різних органів. Ці органи не лише анатомічно, але і функціонально
тісно зв'язані між собою. При цьому виникає складне поєднання скарг, що утрудняє
первинну діагностику патології. Хвороби органів травлення часто мають хронічний
перебіг, і спостереження сімейного лікаря в таких ситуаціях є найбільш ефективним.
Така ситуація вимагає, з одного боку, проведення фундаментальних досліджень по
вивченню факторів соціального та екологічного ризику захворюваності, з іншого –
використання більш точних та доступних методів діагностики коморбідних захворювань
на ранніх етапах, що обумовлює більш ефективне лікування пацієнтів та їх медичну та
соціальну реабілітацію.
Конференція, яка планується дає можливість слухачам ознайомиться з
найсучаснішими поглядами на поліморбідність, з можливостями діагностики і лікування
поліморбідних патологій органів травлення.

Планується участь провідних вчених України та зарубіжних колег у вигляді
особистої участі або через телеміст.

Конференція буде працювати в режимі пленарних і секційних засідань, сателітних
симпозіумів у т.ч. у формі дискусійної панелі, клінічних розборів, консиліумів.

Участь у конференції безкоштовна.
Науковий керівник: д-р мед наук, професор, директор ДУ «Інститут
гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з
гастроентерології та дієтології, зав. кафедри гастроентерології та терапії ФПО
Дніпропетровської державної медичної академії – Степанов Ю.М.
З усіх питань звертатися в Оргкомітет конференції:
Заст. директора інститут з наукової роботи,
канд. мед. наук Діденко В.І.
e-mail: gastrodnepr@i.ua,
тел.: (056) 760-33-05

Пров. наук. співроб,
канд. мед. наук Гравіровська Н.Г.
e-mail: gastro.grav@gmail.com,
тел.: 0501349254; 0988284547.

