
 
 

Науково-практична програма Міжнародного медичного форуму ґрунтується на V ювілейному Міжнародному медичному конгресі «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», який внесений в «Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться в 2016 році», затверджений НАМН та МОЗ України (№3, с.8 розділ «Конгреси»), що є підставою для відрядження 

 

У РАМКАХ ФОРУМУ  
 

 

Науково-практична конференція  
«ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СІМЕЙНУ МЕДИЦИНУ» 

 

 

Дата та час проведення: 20 квітня, 10.00-13.00 

Організатор: 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 
Інститут сімейної медицини 

Співорганізатор: 
Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація 
«Здоров’я суспільства» 

Місце проведення: 
Конференц-зал № 10, павільйон № 3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 
 

ПРОГРАМА* 
 

Вітальне слово Ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, академіка НАМН України, професора 
Вороненко Ю.В.  
 
Основна доповідь: Стан та перспективи кадрового забезпечення сімейної медицини  
Доповідач: проф. Шекера О.Г. Директор Інституту сімейної медицини 

Тема: Корпоратизація медичних працівників первинної ланки медичної допомоги – шлях до 
самоврядування 
Доповідач: проф. Матюха Л.Ф. Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної 
допомоги 

Тема: Перспективи українського молодіжного руху сімейних лікарів  
Доповідач: доц. Ткаченко В.І. Кафедра сімейної медицини 

Тема: Мережа клінік Doctor Sam: Інтегрований підхід у сімейній медицині  
Доповідач: Скомороха О.С., директор інформаційного департаменту Медичного центру Doctor 
Sam 

Тема: Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічною 
ішемічною хворобою серця у хворих з гостро езофагеальною рефлексною хворобою  
Доповідачі: проф. Приходько В.Ю., Морєва Д.Ю., проф. Стаднюк Л.А. Кафедра терапії і геріатрії 

Тема: Залежність ефективності антигіпертензивної терапії від рівня тиреотропного гормону у 
хворих з артеріальною гіпертензією  
Доповідачі: проф. Приходько В. Ю., Кононенко О. А., проф. Стаднюк Л.А. Кафедра терапії і 
геріатрії 

 



Тема: Туберкульоз у медичних працівників – актуальна медико-соціальна проблема  
Доповідач: проф. Зайков С.В. Кафедра фтизіатрії і пульмонології 

Тема: Особливості клінічної картини грипу у дорослих в умовах сьогодення  
Доповідачі: проф. Дуда О.К., Коцюбайло Л.П., Окружнов М.В., Бойко В.О., Сухов Ю.О., Голуб А.П.,        
Ралець Н.В., Дудар Д.М., Богданова К.О. Кафедра інфекційних хвороб 

Тема: Сучасний підхід в лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей  
Доповідач: доц. Козачук В.Г. Кафедра педіатрії № 2 

Тема: Особливості корекції невротичних станів нейроплантом у пацієнтів з депресивними 
розладами у практиці сімейного лікаря  
Доповідачі: проф. Матвієць Л.Г., Никифорук В.А. Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-
поліклінічної допомоги 

Тема: Чинники ризику та анти ризику повторної реалізації суспільно небезпечних діянь хворими 
на шизофренію 
Доповідачі: проф. Мішиєв В.Д., проф. Гриневич Є.Г., Кушнір А.М. Кафедра загальної, дитячої, 
судової психіатрії та наркології 

Тема: Мультидисциплінарні аспекти роботи сімейних лікарів при наданні паліативної допомоги 
пацієнтам вдома  
Доповідачі: доц. Царенко А.В., член-кореспондент НАМН, проф. Губський Ю.І. Кафедра 
паліативної та хоспісної медицини 

Тема: Головний біль в практиці сімейного лікаря  
Доповідач: доц. Чуприна Г.М. Кафедра неврології і рефлексотерапії 

Тема: Перспективи розвитку екстреної медичної допомоги в Україні 
Доповідач: проф. Рощин Г.Г. Кафедра медицини катастроф та військової медичної підготовки 

Тема: Застосування бактеріофагів в комплексному лікуванні хворих на некротичний панкреатит 
Доповідачі: проф. Кебкало А.Б., Гордовський В.А. Кафедра хірургії та проктології 

Тема: Диференціальна діагностика ювенільних артритів у дітей в практиці сімейного лікаря  
Доповідачі: проф. Бережний В.В., проф. Марушко Т.В., Герман Е.Б., проф. Гляделова Н.П. Кафедра 
педіатрії № 2 

Тема: Сучасні підходи до інсулінотерапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу 
Доповідач: Сахарова Ю.В. Кафедра діабетології 

Тема: Профілактика синдрому діабетичної стопи в практиці сімейного лікаря  
Доповідач: доц. Ткаченко В.І. Кафедра сімейної медицини 

 

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

*У програмі можливі зміни та доповнення 


