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Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Українська гастроентерологічна асоціація

НауковоKмедичний консультативний гастроентерологічний центр
Київське товариство гастроентерологів

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. 

РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНИХ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — У  ПРАКТИКУ

(18—19 квітня 2013 року, м. Київ)

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі наукового симпозіуму з міжнародною участю — ХV Національній
школі гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань ор"
ганів травлення. Результати міжнародних клінічних досліджень — у  практику», яка відбудеться 18—19 квіт"
ня 2013 р. у м. Києві. У рамках симпозіуму буде проведено європейський післядипломний курс «Кислотоза"
лежні захворювання: нові досягнення». Курс організований Європейською асоціацією гастроентерології, ен"
доскопії та нутриціології — EAGEN (European Assocіatіon for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrіtіon) ра"
зом із НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Доповідачі від EAGEN: проф. Г. Титгат (Нідерланди), проф. П. Малфертайнер (Німеччина), проф. А. ДіМа"
ріо (Італія), проф. Л. Люндель (Швеція), проф. Ж. Тюлаше (Угорщина). 

Керівник європейського курсу післядипломної освіти — проф. Пітер Малфертайнер. 

Провідні вітчизняні фахівці проведуть лекції майстер"класу.

Місце проведення
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Відкриття конференції: 18 квітня 2013 р. о 9:00 в актовій залі НМАПО (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).
Реєстрація учасників: 18 квітня 2013 р. о 8:00 у холі НМАПО (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).
Проїзд: станція метро «Дорогожичі».
Телефон для довідок (44) 432"04"73
E&mail: gastro_endo@ukr.net

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ
· Рефрактерна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
· Молекулярні механізми розвитку стравоходу Барретта
· Підходи до інфекції  Helicobacter pylorі
· H. pylorі"негативні та не асоційовані з нестероїдними протизапальними препаратами виразки
· Стратегії зниження ризиків з боку шлунково"кишкового тракту при прийомі нестероїдних 

протизапальних препаратів
· Ускладнення виразкової хвороби: міждисциплінарний підхід
· Метаболізм інгібіторів протонної помпи
· Безпека тривалого застосування інгібіторів протонної помпи
· Новини гепатології (за матеріалами EASL  2011, 2012)
· Захворювання печінки, тонкої кишки та ін.
· Питання дієтології

Науковий симпозіум проводиться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково"практичних кон"
ференцій, затвердженим МОЗ і НАМН України.

Запрошуються лікарі"гастроентерологи, терапевти, сімейні лікарі, хірурги, дієтологи, алергологи, інфекціо"
ністи, ендоскопісти, педіатри та лікарі інших спеціальностей.

Слухачі отримають Європейський сертифікат з післядипломної освіти.

У рамках наукового симпозіуму відбудеться виставка лікарських засобів виробництва  вітчизняних та зару"
біжних фармацевтичних компаній.


