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Актуальні питання ведення 
коморбідного пацієнта. 
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Клінічні, лабораторні та ендоскопічні особливості 
патології кишківника при різних захворюваннях
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ПРОГРАМА

Фокус уваги на патологію 
шлунково-кишкового тракту

Науково-практична конференція подана до Переліку додаткових наукових медичних форумів 

для включення до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2021 році (заявка знаходиться на розгляді у МОЗ України)
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13.10-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.40-15.00

15.30-15.55

15.55-16.20

16.20-16.50

13.00-13.10 Відкриття науково-практичної конференції Гріднєв О.Є. 

Особливості коморбідних захворювань щитоподібної залози та 
шлунково-кишкового тракту 

Глюкокортикоїдна терапія в клінічній практиці: всі за і проти 

Паньків В.І. 

Полозова Л.Г. 

Гончарова О.А. Сучасні підходи до лікування ЦД з урахуванням коморбідних станів 

Сучаснi можливостi корекцiї порушень моторики шлунку: вибiр 

прокинетика з позицiї коморбiдностi 
Гріднєв О.Є. 

Звягінцева Т.Д. Коморбідна патологія при захворюваннях кишківника

Хвороба Гоше в клінічній практиці сімейного лікаря Гартовська І.Р.

15.00-15.30

17.00-17.30

                                                                                                          Питання - відповіді

Бондар О.Є. Від частого синдрому до рідкісного діагнозу: Хвороба Гоше 

Шеховцова Ю.О.Хвороба Гоше. Діагноз верифіковано,  що далі? 

Неврологічні аспекти гастроентерології Товажнянська О.Л.

17.30-17.45

17.45-18.15

Взаємодія ліків як одна з причин лікарських помилок в процесі 
фармакотерапії

Зайченко Г.В. 

НПЗП-асоційовані ураження шлунково-кишкового тракту у хворих 
ревматологічного профілю та методи їх корекції Олійник М.О. 

18.15-18.45 Постхолецистектомічний синдром. Нові погляди на терапію Шеховцова Ю.О. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Актуальні питання ведення коморбідного пацієнта. 
Фокус уваги на патологію шлунково-кишкового тракту

                                                                                                    Питання - відповіді

                                                                                                       Питання - відповіді

14.30-14.40

16.50-17.00

18.45-19.00

Час Тема Доповідач

13.00-13.30 НАЖХП – складності діагностики та менеджменту хворих на ЦД 2 типу Колесникова О.В. 

13.30-13.50 Юрко К.В.Гепатит С: особливості поєднаної терапії

4 Березня 2021 року



13.50-14.20 Шеховцова Ю.О. Хронічний панкреатит як поліетіологічне захворювання, 
особливості консервативного лікування больового синдрому 

14.20-14.50 Пархоменко К.Ю.Хірургічне лікування морбідного ожиріння у пацієнтів з коморбідною 
патологією. Можливість симультанних операцій: за і проти

                                                                                                          Питання - відповіді / Закриття конференції

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

Сергієнко О.І.  

Симонова О.В.

Особливості коронавірусної інфекції у пацієнтів із захворюваннями 
кишківника

Ендоскопічна семіотика уражень шлунково-кишкового тракту при 
інфекційних захворюваннях  

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-17.50

18.20-18.50

18.50-19.00

Гріднєв О.Є. 

Бондаренко А.В. 

Курінна О.Г.

Миколаєнко В.  

Шеховцова Ю.О. 

Гріднєв О.Є. 

Особливості лікування запальних захворювань кишківника у період 
пандемії COVID-19 

COVID-19: роль пробіотиків у терапії та профілактиці 

Сучасні явища про харчування хворих на запальні захворювання 
кишківника

Програма допомоги пацієнтам із запальними захворюваннями 
кишківника

«Синдром перехреста» при функціональних гастроінтестинальних 
розладах: комплексний підхід до лікування 

Коморбідність синдрому подразненого кишковика з інтестинальним 
дисбіозом: у фокусі вісь «кишковик-мозок»

 
СЕМІНАР

Клінічні, лабораторні та ендоскопічні особливості 
патології кишківника при різних захворюваннях

                                                                                                          Питання - відповіді14.50-15.00

17.50-18.20

Час Тема Доповідач

Запрошуємо Вас прийняти участь у наступній науково-практичній конференції
Актуальні питання ведення коморбідного пацієнта. 

Фокус уваги на патологію серцево - судинної системи. 26-27 травняа 2021 р.

ORWARTSV HARMA

ПАРТНЕРИ



Фокус уваги на патологію 
серцево - судинної системи

Партнерство заради здоров'я

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

Актуальні питання ведення 
коморбідного пацієнта.

26-27 травня 2021 року

  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО ON-LINE

Науково-практична конференція подана до Переліку додаткових наукових медичних форумів для включення до Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році (заявка знаходиться на розгляді у МОЗ України)


