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УДК 616.33(063)(477)+616.34(063)(477)

П’ятий (ювілейний) з’їзд гастроентерологів 
України відбувся 18 —19  вересня 2014 р. у 

Києві. Організатором і натхненником з’їзду ста-
ла ГО «Українська гастроентерологічна асоціа-
ція». В роботі з’їзду взяли участь вчені з Украї-
ни, Республіки Білорусь, Молдови, Чеської Рес-
публіки, Канади.

З вітальним словом виступив заступник міні-
стра охорони здоров’я України, чл.-кор. НАМН 
України В. В. Лазоришинець. Він наголосив на 
необхідності підвищити роль громадських орга-
нізацій у житті медичної спільноти. Від НАМН 
України учасників з’їзду привітав чл.-кор. НАМН 

України В. А. Міхньов. Було також зачитано 
привітання від віце-прем’єр-міністра України 
О. М.  Сича, який побажав успішної роботи гастро-
ентерологічній асоціації, зокрема щодо діяльності 
на засадах державно-громад сько го управління.

Учасники з’їзду одностайно підтримали пози-
цію щодо збереження цілісності та суверенітету 
України та вшанували пам’ять загиблих співвіт-
чизників. Найкращою реакцією на всі негаразди 
є плідна високопрофесійна праця задля поліп-
шення якості надання медичної допомоги та 
профілактики захворювань.

З’їзд став знаменною подією для Асоціації, 
оскільки на ньому були прийняті документи, які 
регламентують діяльність Української гастро ен-
те ро логічної асоціації, зокрема затверджено но-
вий варіант статуту Асоціації відповідно до ви-
мог Закону України про громадські об’єднання 
(2012), розглянуто питання про створення регіо-
нальних (відокремлених) підрозділів у всіх об-
ластях України, положення про комітети за на-
прямами діяльності Асоціації, зокрема про комі-
тет по роботі з молодими вченими, положення 
про регіональні (відокремлені) підрозділи тощо.

На з’їзді було проведено перевибори правлін-
ня Асоціації. Для оперативного керування робо-
тою Асоціації створено президію Асоціації у 
складі відомих учених-клініцистів — О. Я. Баба-
ка, Н. В. Хар  ченко, Ю. М. Степанова, Г. Д. Фадє-
єнко, І. М. Скрипника, О. В. Швеця та М. Ю. Зака. 

V З’їзд гастроентерологів України 
(18 —19  вересня 2014 р., Київ)

Делегати з’їзду

Урочисте відкриття V з’їзду гастроентерологів 
України 

ISSN 1727-5725

Привітання від МОЗ України зачитує заступник 
міністра В. В. Лазоришинець



8 № 5 (79) • 2014   |    СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Президентом Асоціації обрано д-ра мед. наук, 
проф. О. Я. Бабака, секретарем — канд. мед. наук, 
доц. М. Ю. Зака.

Важливою подією в житті Української гастро-
ентерологічної асоціації став конкурс молодих 
учених. Переможці отримали дипломи та грошо-
ві премії. Асоціація вважає дуже важливим під-
тримати молодь, тому було виділено три річні 
стипендії для молодих перспективних науков-
ців. Переможцями конкурсу молодих учених 
стали Н. В. Бєляєва (Донецький національний 
медичний університет імені Максима Горького), 
представники ДУ «Інститут гастроентерології 
НАМН України» (Н. Ю. Ошмянська, Г. Ю. Ар-
жанова, О. П. Галенко), ДУ «Національний ін-
ститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» 
(О. В. Чирва).

На з’їзді було заслухано аналітичний звіт про 
роботу гастроентерологічної служби України у 

2011 — 2014 рр. З доповіддю виступила чл.-кор. 
НАМН України, віце-президент Української 
гаст роентерологічної асоціації Н. В. Харченко. 
Поширеність захворювань органів травлення в 
Україні залишається високою. З огляду на вели-
ку частоту вірусних інфекцій, незадовільну 
якість харчових продуктів та питної води кіль-
кість пацієнтів з гастроентерологічною патоло-
гією збільшується. Водночас відзначено змен-
шення кількості посад лікарів-гастроентерологів 
(за 5 років на 51 посаду) та кабінетів у амбу ла-
торно-поліклінічній ланці. Це може призвести 
до зменшення доступності та якості надання ме-
дичної допомоги хворим гастроентерологічного 
профілю.

Великим досягненням гастроентерологічної 
служби є підготовка та затвердження робочою 
групою під керівництвом чл.-кор. НАМН Украї-
ни Н. В. Харченко разом з Департаментом стан-
дартизації медичних послуг ДП «Державний 
експертний центр МОЗ України» адаптованих 
клінічних настанов та уніфікованих протоколів 
надання медичної допомоги хворим із диспеп-
сією, гастроезофагеальною рефлюксною хворо-
бою, хронічними панкреатитами та виразковою 
хворобою. Протоколи надання медичної допо-
моги при інших захворюваннях розроблені, про-
йшли громадське обговорення і перебувають на 
затвердженні в МОЗ України. На жаль, у МОЗ 
узгодження підписів відбувається дуже повіль-
но. Одним зі своїх завдань Асоціація вбачає 
впровадження у закладах охорони здоров’я клі-
нічних настанов та уніфікованих протоколів, 
Державного формуляра лікарських засобів, 
створених на засадах доказової медицини, з ура-
хуванням новітніх наукових розробок та резуль-
татів наукових досліджень.

На з’їзді було розглянуто та затверджено 
оновлені класифікації хвороб органів травлення, 
які відповідають сучасним вимогам і сприяти-
муть встановленню чіткішого діагнозу.

Засідання з’їзду відбувалися у вигляді секцій. 
У цілому секції відвідали понад 1000 лікарів, се-
ред них не лише гастроентерологи, а й терапевти, 
сімейні лікарі, педіатри, дієтологи, ендоскопісти 
та лікарі інших спеціальностей.

Було заслухано 68 доповідей, дві лекції 
майстер-класу, відбулися три сателітних симпо-
зіуми, проведено телеміст з Університетом Кал-
гарі (Канада). Більшість доповідей були присвя-
чені результатам зарубіжних та власних дослід-
жень, профілактиці, діагностиці та лікуванню 
хворих. Зацікавленість лікарів викликали секції, 
присвячені патології шлунка, кишечника, печін-
ки, підшлункової залози, а також дієтології.

Нагородження одного із переможців конкурсу 
молодих учених

Президент Української гастроентерологічної 
асоціації проф. Олег Бабак та президент 
Гастроентерологічної асоціації Чехії  
проф. Пітер Хулек


