Наукова робота кафедри
Науково-педагогічний колектив кафедри активно поєднує викладацьку роботу із
науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу,
удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку
сучасних методів діагностики та лікування в дерматовенерології, впровадженню
передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки студентів, магістрів,
лікарів-інтернів та лікарів-курсантів
На кафедрі виконується наукова робота на тему:
Клініко-експериментальне
обґрунтування
моніторингу
діагностики
і
стандартизованих методів лікування метаболічних захворювань внутрішніх органів
та їх ускладнень Терміни виконання: 2016-2020рр
Крім того, науковими напрямками роботи кафедри є:
 Клінічні, імунологічні та патогістологічні особливості перебігу та діагностики
псоріазу на фоні рецидивуючої герпесвірусної інфекції 1 та 2 типів. Фактори ризику
прогредієнтного перебігу псоріазу
 Підвищення ефективності терапії та розробка методів лікування хворих на псоріаз
шляхом вивчення патогенетичних особливостей розвитку шкірних уражень за
допомогою імунологічних, патогістологічних, імуногістохімічних досліджень та
показників якості життя.
 Удосконалення діагностики та підвищення ефективності терапії хворих на
артропатичний псоріаз на підставі нових наукових даних з патогенезу захворювання,
розробки класифікаційно-діагностичних ознак і поетапних диференційованих
лікувально-профілактичних заходів.
 Оптимізація диференційованого комплесного лікування акне з урахуванням
соматотипічних, гендерних особливостей пацієнтів на фоні метаболічних,
нейроендокринних порушень, змін мікробіоценозу шкіри та кишечника
 Підвищення
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диференційованої, комбінованої терапії з урахуванням тяжкості клінічного перебігу та
рівнів показників тиреоїдного статусу організму на підставі нових наукових даних про
їх роль в патогенезі дерматозу.
Викладачі кафедри постійно приймають активну участь у наукових
конференціях, з’їздах, форумах, семінарах як вітчизняних так і зарубіжних. Так, за
звітний період професорсько-викладацьким складом кафедри було виголошено 126
доповідей, з яких 57 за кордоном та опубліковано 183 тез доповідей, з яких 62 в
зарубіжних виданнях.
Крім того, кафедра дерматології є організатором науково-практичних
конференцій, форумів, семінарів для покращення професійного рівня лікарівдерматовенерологів. За звітний період колективом кафедри було організовано понад 30
науково-практичних заходів з залученням міжнародних спеціалістів.

На кафедрі дерматології, венерології працює студентський науковий гурток. З 2016
року студентами і викладачами кафедри було підготовано 23 наукові роботи. Члени
студентського наукового гуртка були нагороджені грамотами за кращі доповіді на
студентських конференціях:
2017 рік – Гринь Надія, Войцехівська Ірина
2018 рік – Гамерська Божена
2019 – Пелех Василь, Жезло Анна, Олійник Маряна, Чапля Ірина
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