
 
науково-практичної конференції 

Робочі мови: українська, російська

29 - 30 вересня 2021 р.
м. Харків

ПРОГРАМА

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)

ON-LINE

Організатор 

ХАРКІВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  МЕДИЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

Коморбідний пацієнт 
у міждисциплінарному аспекті

ТРАНСЛЯЦИЯ НАЖИВОТРАНСЛЯЦИЯ НАЖИВОТРАНСЛЯЦИЯ НАЖИВО



11.00 - 11.30

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Час Тема Доповідач

Коморбідний пацієнт в практиці лікаря-терапевта: геріатричні аспекти

Диференціальна діагностика болю в грудній клітці у пацієнтів з 
коморбідною патологією та її особливості в період пандемії COVID-19

                                                                                                       Питання - відповіді

11.30 - 12.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

12.30 - 13.00

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 16.00

12.00 - 12.30

14.00 - 14.30

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 17.45

 29 вересня 2021 року 
https://www.youtube.com/watch?v=urLLaj_QPaE 

Коморбідний пацієнт у міждисциплінарному аспекті

Чижова В.П.

Гріднєва С.В.

Нейвот Г.В.Короткий запис варіабельності ритму серця у коморбідних хворих на 
неінфекційні захворювання

Ревматоїдний артрит і вірусні гепатити. Тактика лікаря-ревматолога

Подагра і гіперурикемія: що потрібно і що не потрібно робити Трипілка С.А.

Олійник М.О.

Паньків В.І.Профілактика і шляхи корекції клімактеричних розладів у жінок з 
цукровим діабетом 2-го типу

Ожиріння - недооцінене захворювання ХХІ сторіччя Курінна О.Г.

Гончарова О.А.Плейотропні ефекти ліраглутиду як підстава для його використання 
при коморбідних станах

Місце мініінвазивної хірургії та ендоскопії в лікуванні ожиріння Комарчук Є.В.
Комарчук В.В.

Перспективи трансплантації фекальної мікробіоти при лікуванні 
коморбідних пацієнтів із захворюваннями, асоційованими з 
порушенням метаболізму

Гріднєв О.Є.

Гріднєв О.Є.

Полозова Л.Г.

Джанелідзе Д.Т.

Гостра недостатність надниркових залоз: руйнуємо стереотипи

Консервативні можливості впливу на камнеутворення у 
біліарному тракті

Пацієнти з ураженням тонкої кишки. Труднощі диференціальної 
діагностики 

Потяженко М.М.



Час Тема Доповідач

ПАРТНЕРИ

Запрошуємо Вас прийняти участь у наступній науково-практичній конференції
Сучасні аспекти раціональної антимікробної терапії 

24-25 листопада 2021 р.

                                                                                                          Питання - відповіді / Закриття конференції16.30 - 16.45

 * Лекція підготовлена за підтримки компанії «Takeda». Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку

30 вересня 2021 року 
https://www.youtube.com/watch?v=PXN8WYVtAjQ 

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

12.30 - 13.00

14.30 - 15.00

15.00 - 15.45

15.45 - 16.30

12.00 - 12.30

14.00 - 14.30

Бугайова О.В.

Шеховцова Ю.О. 

Височина І.Л.

Макєєва М.А.

Гріднєв О.Є.

Філіппова О.Ю.

Бондаренко А.В.

Афанасьєва О..О. 

Зима О.Т.

Юшко А.М.

Хвороба Гоше в сучасній лікарській практиці. Діагностика та лікування

Реабілітація пацієнтів з постковідним синдромом (post covid-19 condition).   
За чим стежимо, що не випускаємо. Погляд сімейного лікаря

Реабілітація хворих з цереброваскулярною патологією при органічних 
неврологічних розладах і постковідному синдромі

Iнфекцiя Covid-19: у фокусi кишкова мiкробiота

Клінічні характеристики коморбідного перебігу хронічного панкреатиту 
і артеріальної гіпертензії

Лабораторна діагностика уражень печінки у хворих на COVID-19

Медікаментозно-індуковані ураження печінки: актуальні питання 
діагностики та лікування.

Інформована згода: сутність та правові спори

Відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків 
лікарями

Хвороба Гоше: клінічні випадки (за підтримки компанії TAKEDA*)

Кривошей В.В.



Партнерство заради здоров'я

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

  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) 

Сучасні аспекти раціональної 
антимікробної терапії

24-25 листопада 
2021 року
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