
                                                               

 

 

    

                 

                     

 

Міністерство охорони здоров’я України 

ГО «Українська Гастроентерологічна   Асоціація» 

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика 

 

 

Науковий симпозіум з міжнародною участю 

ХХV Національна Школа гастроентерологів, гепатологів 

України, Академія здорового харчування буде проведено                 

05-08 квітня 2023р. в режимі онлайн 

01 квітня 2023р.  – Академія здорового харчування 

«Актуальні діагностичні та терапевтичні 

досягнення в гастроентерології і гепатології» 
 

ПРОГРАМА 
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Програма  
 

ХХV Національна Школа 

гастроентерологів, гепатологів України 

 

05 квітня 2023р.      14.00  

 Привітання «Національній школі гастроентерологів, гепатологів, України – 

25 років» 

 Інформація про роботу ГО УГА (Скрипник І.М.) 

 Інформація про роботи робочих груп ДЕЦ МОЗ України (Харченко Н.В.) 

Секція № 1  «Захворювання шлунка. Сучасні підходи до 

профілактики, діагностики та лікування» 

Модератори: Н.В. Харченко, І.М. Скрипник, Ю.М. Степанов 

1. Як підвищити ефективність ерадикації H.pylori в світлі консенсусних 

рекомендацій Маастрихт VI 2022 (Скрипник І.М.) 

2. Сучасні підходи до визначення етіології та лікування хворих ГЕРХ (Харченко 

Н.В.) 

3. Сучасні стандарти профілактики та лікування НПЗП – асоційованих 

ушкоджень шлунка та кішківника (Степанов Ю.М.) 

4. ГЕРХ що не лікується. Клінічний кейс референтної ГЕРХ (Губергріц Н.Б.) 

5. Тактика ведення хворих з хронічним гастритом після ерадикації H.pylori 

(Дорофєєв А.Е. ) 

6. H.pylori Quo vadis? Післямова до консенсусу Маастрихт 2022 (Бондаренко 

О.О.) 

7. Безпека тривалої кислотосупресивної терапії в профілактиці та лікуванні 

медикаментозно індукованих гастропатій (Осьодло Г.В.) 

8. Кислотозалежні захворювання: сучасна тактика застосування ІПП 

(Щербиніна М.Б.) 

9. ГЕРХ. Коли шукати, коли не шукати? (Палій І.Г.) 

10. Функціональна диспепсія чи гастропарез? Сучасні підходи до діагностики та 

лікування. (Лопух І.Я.) 

Обговорення та відповіді на запитання 
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06 квітня 2023р.       

14.00   Секція №2 «Сучасні питання лікування захворювань печінки 

та підшлункової залози» 

Модератори:  Н.В. Харченко, Н.Б. Губергріц, Г.В. Осьодло 

1. Особливості метаболічно асоційованих уражень печінки у чоловіків і 

жінок. Персоніфікація діагностики та лікування. (Степанов Ю.М.) 

2. Лекція майстер клас. Новини гепатології за консусами 2022 (Харченко 

Н.В.) 

3. Про важливість коморбідності метаболічно асоційованої хвороби печінки 

та її корекція. (Осьодло Г.В.) 

4. НАЖХП як неінфекційна пандемія 21 століття. Доказові аспекти та 

консенсусні рекомендації. (Скрипник І.М.) 

5. Хронічні захворювання печінки та мікробіота (Звягінцева Т.Д.) 

6. Метаболічний фенотип НАЖХП – інструмент стратифікації та 

терапевтичної стратегії (Колеснікова О.В.) 

7. Індивідуальний підхід до НАЖХП (Соловйова Г.А.) 

8. Медикаментозно індукований стеатоз печінки та підшлункової залози. 

Клінічний випадок (Губергріц Н.Б.) 

9. НАЖХП. Особливості перебігу та ведення пацієнтів із переддіабетом та 

цукровим діабетом (Коруля І.А.) 

10.  Тема уточняється (Господарський І.Я.) 

Обговорення та відповіді на запитання 

 

07 квітня 2023р.       

14.00   Секція № 2 «Сучасні питання лікування захворювань печінки 

та підшлункової залози» (Продовження) 

Модератори:  Ю.М. Степанов, В.В. Харченко, І.Я. Лопух 

1.  Порушення біліарного тракту асоційовані з COVID-19 та способи їх корекції 

(Степанов Ю.М.) 

2. Абдомінальний біль при функціональних захворюваннях органів травлення: 

від оцінки тяжкості до лікування (Анохіна Г.А.) 
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3. Підшлункова залоза в літньому та старечому віці (Губергріц Н.Б.) 

4. Алкогольна хвороба печінки. В центрі уваги гепатит (Соловйова Г.А.) 

5. Сучасний погляд на лікування пацієнта з патологією печінки з позиції 

доказової медицини та клінічної практики (Палій І.Г.) 

6. Підвищення детоксикаційних можливостей організму – важлива ланка 

профілактики та лікування (Харченко В.В.) 

7. НПЗП індуковані ураження печінки в клінічній практиці лікаря – інтерніста 

(Бондаренко О.О.) 

8. Екзокринна панкреатична недостатність при цукровому діабеті – причини, 

можливості корекції (Лопух І.Я.) 

9. Організація нутритивної підтримки пацієнтів з хронічним панкреатитом 

(Швець О.В.) 

10. Персоналізований підхід до діагностики і терапії фіброзу печінки 

(Господарський І.Я.) 

Обговорення та відповіді на запитання 

 

08 квітня 2023р.       

11.00   Секція №3 «Проблемні питання захворювань кишечника» 

Модератори:  Н.В. Харченко, А.Е. Дорофєєв, С.М. Ткач 

1. Стандарти ведення хворих неспецифічним виразковим колітом похилого віку 

(Дорофєєв А.Е.) 

2. Лекція майстер клас. Дисбіоз. Сучасні підходи корекції з позиції доказової 

медицини (Харченко Н.В.) 

3. Про актуальність синдрому подразненого кишечника в умовах воєнного стану 

(Осьодло Г.В.) 

4. Модуляція кишкової мікробіоти при СПК (Джованні Барбара. Болонський 

Університет, Італія) 

5. Антибіотики – друзі яких треба уникати. Корекція ускладнень (Харченко 

Н.В.) 

6. Синдром подразненого кишечника: системний підхід до вирішення проблеми 

(Скрипник І.М.) 
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7. Сучасні підходи до ведення хворих з діареєю функціонального походження 

(Ткач С.М.) 

8. Сучасні можливості лікування неспецифічного виразкового коліту (Фадєєнко 

Г.Д.) 

9. Що відповідати на питання хворого з СПК про кишкову мікробіоту? (Палій 

І.Г.) 

10. Синдром подразненого кишечника. Теорія та мистецтво лікування 

(Чернявський В.В.) 

11. Роль порушень моторики шлунково- кишкового тракту у формуванні біліарної 

патології (Філіппова О.Ю.) 

Обговорення та відповіді на запитання 

 

01 квітня 2023р.       

11.00       Академія здорового харчування 

Модератори: Н.В Харченко., Г.А. Анохіна  

1.  Лекція майстер клас.  Нутритивна корекція мітохондріальної дисфункції при 

саркопенії (Анохіна Г.А.) 

2.  Мозок і біоценоз. Профілактика порушень когнітивних функцій (Харченко 

Н.В.) 

3. Функціональна стабільність жовчного міхура – запорука нормалізації процесів 

травлення (Щербиніна М.Б.) 

4. Фальсифікація дієтичних добавок активними фармацевтичними інгредієнтами 

ті їх аналогами – один з викликів сучасної медицини  (Останіна Н.В., Левін 

М.Г., Кузнецова О.М., Очеретяна Н.Н., Брицун В.Н.) 

5. Найбільш важливі мікронутрієнти для здоров’я кишечнику (Анохіна Г.А.) 

6. Гормональне здоров’я жінки: лікування харчуванням (Суслова Н.О.) 

7. Важкі метали. Їжа як природний детоксикант  (Фус С.В.) 

8. Профілактика та лікування ожиріння у дітей та підлітків (Паньків В.І.) 

9. Особливості харчування хворих на артеріальну гіпертензію (Селюк М.М.) 

10. Харчування та місце препаратів рослинного походження в лікуванні пацієнтів 

із захворюваннями стравоходу та шлунка (Коруля І.А.) 
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11. Фокус на особливості харчування та метаболізм жінок на відміну від чоловіків 

(Поворознюк Ю. П.) 

12.  Голод. Корекція харчових звичок. (Федорченко Л.В.) 

Обговорення та відповіді на запитання. 

 


