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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ВЕДЕННЯ КОМОРБІДНОГО ПАЦІЄНТА –

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

2020 
30 вересня 

   1 жовтня 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 30 Вересня 2020 року

Час Тема Доповідач

13.30-14.00
Коморбідність як проблема сучасної медицини: етапи формування, 
чинники ризику, складність діагностичної і терапевтичної стратегії 
ведення поліморбідного пацієнта

Філіппова О.Ю. 

14.00-14.20

14.25-14.55

15.00-15.25

15.30-16.00

16.05-16.35

16.40-17.00

17.30-17.50

17.05-17.25

17.55-18.25

Місце селену у моніторінгу цукрового діабету 2 типу з позиції 
коморбідності

Гончарова О.А.

Кузнецов І.В.

Паньків В.І.

Звягінцева Т.Д.

Гартовська І.Р.

Кучкова О. Ю.

Шеховцова Ю.О.

Височина І.Л.

Філіппова О.Ю.

Особливості антікоагуляційної та тромбоцитарної терапії у коморбідних 
пацієнтів в практиці сімейного лікаря

Субклінічний гіпотиреоз, метаболічний синдром і COVID-19

Нова роль Н.pylory  у розвитку коморбідної патології. Майстер-клас 
(при підтримці компанії TAKEDA)

Хвороба Гоше: основні клінічні симптоми (при підтримці компаніі PFIZER)

Значення синдрому підвищеної епітеліальної проникності в патогенезі 
коморбідних станів

Синдром перехрещення метаболічних порушень печінки і континууму 
серцево-судинних захворювань - як допомогти пацієнтові? 
Вибір сімейного лікаря

Аутоімунний гепатит: як уникнути помилки і що повинен знати клініцист 
на етапах діагностики і лікування. Майстер-клас

Залізодефіцитна анемія: методи діагностики та способи корекції

Партнерство заради здоров'я

УАМО
Українська асоціація 

медичної освіти

Організатори конференції

при підтримці



18.30-19.10

19.10-19.50

Права лікаря за вітчизняним законодавством

Злочини у сфері охорони здоров'я: загальний огляд  

Зима О.Т.

Байда А.О.

13.30-14.00

14.05-14.35

14.40-15.10

Фенотипічні образи пацієнта з НАЖХП в практиці сімейного лікаря і 
гастроентеролога (при підтримці компанії Abbott)

Замісна терапія зовнішньосекреторної недостатності підшлункової 
залози (при підтримці компанії Abbott)

Психосоматичні підходи в роботі сімейного лікаря

Філіппова О.Ю.

Шеховцова Ю.О.

Мороз С.М.

  19.50-20.00  Обговорення

                                          15.15-15.30  Привитання учасників семінару
                                                            

15.30-16.00

16.10-16.40

16.50-17.20

18.10-18.40

17.30-18.00

Пеньков А.Ю. 

Ріга О.О.

Одінцова О.Ю.  

Макєєва Н.І.   

Мілютіна В.В.

Синдром уразливої дитини

Результати пілотної оцінки стану здоров'я дітей раннього віку в будинках 
дитини: міфічні діагнози – проблема будинку дитини або в цілому педіатрії
(доповідь при підтримці Куріліної Т.В.)

Міфічні діагнози в дитячій нефрології

Австралійська система кодування діагнозів DRG, що має знати лікар

18.40-19.00  Питання та відповіді
     

 Дискусійна панель від юристів

Міфічні або спірні діагнози в педіатрії:
тактика лікаря первинної ланки.

                                             Семінар

 1 жовтня 2020 року

           Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичної конференції

«Сучасні аспекти раціональної антимікробної терапії» 24-25 листопада 2020 р.

обговорення

обговорення

обговорення

обговорення

Міфічні діагнози в дитячій неврології очима лікаря первинної ланки
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Партнерство заради здоров'я

* Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів, 
   симпозіумів та науково-практичних конференцій, 
   які проводитимуться МОЗ України у 2020 році

www.msu.net.ua

msukharkov2020@gmail.com

2020
25-26  

листопада 

     Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції* 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОЇ 
АНТИМІКРОБНОЇ ТЕРАПІЇ

Ми обговорюємо:

і ряд інших питань, значущих для практикуючого лікаря

Мультидисциплінарні питання застосування антимікробних препаратів

Стійкість до антимікробних препаратів – глобальна загроза здоров'ю людства

Першочергові та довгострокові заходи при призначенні антимікробної терапії

Антимікробну терапію і пробіотики

Антибактеріальну терапію в гастроентерології. Маастрихтський консенсус і не тільки…

Питання, пов'язані з внутрішньолікарняними інфекціями

Профілактику і контроль інфекцій

Аспекти застосування місцевих і системних антимікробних препаратів в педіатричній практиці

Забезпечення епідеміологічної безпеки медичної діяльності

Антибактеріальні препарати у веденні пацієнтів з септичними станами

УАМО
Українська асоціація 

медичної освіти

при підтримці


