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ХХIV Національна Школа гастроентерологів,  
гепатологів України 

 

1 червня 2022р.        Початок 15:00  
 

«Організаційні та загальномедичні питання» 

Модератори: Харченко Н.В., Ткач С.М., Скрипник І.М.  

1. Українська Гастроентерологічна Асоціація в умовах сьогодення (Скрипник 
І.М.). 

2. Класифікації захворювань органів травлення. На що слід звернути увагу? 
(Харченко Н.В.). 

3. Майстер-клас. Механізми стресової реакції та захворювання внутрішніх 
органів. Харчування як один із методів корекції порушень (Харченко Н.В.). 

«Захворювання гастродуоденальної зони. Особливості  діагностики та 
лікування» 

Модератори: Ткач С.М., Осьодло Г.В.  

1. Порушення моторики гастродуоденальної зони. Тактика лікаря в клінічних 
умовах. (Степанов Ю.М.) 

2. Гастроінтестинальна безпека протизапальної, антиагрегантної та 
антикоагуляційної терапії (з калькулятором ризиків)  (Осьодло Г.В.) 

3. Ерадикація СНБР як метод лікування функціональної диспепсії (Ткач С.М.) 

4. Гастропарез і функціональна диспепсія. (Відеосесія Римської фундації з 
функціональних розладів. J.Tack, Бельгія) 

5. Тривалий прийом ІПП. Користь та наслідки. (Колесник П.О.) 

6. Функціональна дисперсія. Еволюція сучасного лікування. (Соловйова Г.А.) 

Обговорення та відповіді на запитання 
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ХХIV Національна Школа гастроентерологів,  
гепатологів України 

 

2 червня 2022р.        Початок 15:00  
 

«Складні  питання профілактики, діагностики та лікування захворювань 
печінки» 

Модератори: Харченко Н.В., Степанов Ю.М., Осьодло Г.В. 

1. Криптогенний гепатит. Що має знати практичний лікар. (Степанов Ю.М.) 

2. Неалкогольна жирова хвороба печінки у осіб без надлишкового індексу маси 
тіла та ожиріння (Скрипник І.М.) 

3. Особливості ураження печінки у поранених військовослужбовців та шляхи їх 
корекції  (Осьодло Г.В.) 

4. Посттравматичний стресовий розлад і печінка  (Анохіна Г.А.) 

5. Протизапальна терапія при ураженнях печінки у хворих з захворюваннями 
кишечника  (Харченко Н.В.) 

6. НАЖХП та цукровий діабет: як зупинити прогресування? (Соловйова Г.А., 
Соколова Л.К.) 

7. НАЖХП та саркопенія: фактори розвитку та наслідки (Колеснікова О.В.) 

8.  Комплексні терапевтичні стратегії в корекції метаболічних порушень (Лопух 
І.Я.) 

Обговорення та відповіді на запитання. 
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ХХIV Національна Школа гастроентерологів,  
гепатологів України 

 

3 червня 2022р.        Початок 15:00  
 

«Порушення функцій кишечника. Сучасні підходи до корекції»  

Модератори: Дорофєєв А.Е., Харченко В.В., Лопух І.Я. 

1. Еволюція підходів до тактики ведення та лікування хворих на синдром 
подразненого кишечника (Скрипник І.М.) 

2. Майстер –клас. Поєднанні ураження товстої та тонкої кишки. Ентеропатії та СПК  
(Харченко Н.В.) 

3.  Значення змін кишкового мікробіому при синдромі подразненого кишечника. 
Можливості корекції (Дорофєєв А. Е.) 

4. Переривання та відновлення терапії у пацієнтів з ЗЗК (Лопух І.Я.) 

5. Синдром підвищеної епітеліальної кишкової проникності при патології кишечника 
(Дорофєєв А. Е.) 

6. Особливості порушень тонкокишкового травлення. Шляхи корекції (Харченко 
В.В.) 

7. Синдром надмірного бактеріального росту та його взаємозв’язок із мікробіомом у 
пацієнтів з гіперліпідемією (Квіт Х.Б.) 

8. Мікроскопічний коліт. Особливості діагностики та лікування (Коруля І.А.) 

9. Синдром подразненого кишечника: від клініко-психологічних аспектів до 
лікування (Філіппова О.Ю.) 

10.  Можливості пацієнтської організації по забезпеченню медичної допомоги 
пацієнтам з ЗЗК в системі охорони здоров’я, постраждалим від війни (СотсковаО.) 

 

Обговорення та відповіді на запитання. 
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ХХIV Національна Школа гастроентерологів,  
гепатологів України 

 

4 червня 2022р.        Початок 11:30  
 

«Захворювання підшлункової залози. Коморбідна патологія» 

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

1. Наслідки хронічного панкреатиту  (Губергріц Н.Б.) 

2. Ендокринно- екзокринний перехресний зв'язок (Бондаренко О.О.) 

3. Нема рідкісних захворювань - є  рідкісні діагнози (Губергріц Н.Б.) 

4.  Аутоімунний панкреатит: клінічні, інструментальні та лабораторно-діагностичні 
критерії  (Левченко О.М.) 

Обговорення та відповіді на запитання. 

 

Академія здорового харчування 

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

1.  Майстер-клас Гіпер- та гопохолестеринемія. Наслідки та нутрітивна підтримка 
(Анохіна Г.А.) 

2. Клінічні рекомендації по харчуванню онкологічних хворих (Практичне 
керівництво ESPEN, 2021) (Харченко Н.В.) 

3. Рефідинг синдром: групи ризику, діагностичні критерії, лікування, профілактика  
(Коруля І.А) 

4. Нутрітивна підтримка при постковідному синдромі. Акцент на систему травлення 
(Незговорова Г.А.) 

5. Системні реакції на нікель (Наумова О.О.) 

Обговорення та  відповіді на запитання. 


