Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках IX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і
науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році»
Напрям: «Загальна практика – сімейна медицина»

Науково-практична конференція
«Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини»

Місце проведення:
Організатор:

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, м. Київ
Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика
ПРОГРАМА*

Сьогодення та перспективи розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини
Шекера О.Г., академік АНВО України, д.м.н., проф., директор Інституту сімейної медицини
Реформа ПМД. Чого від неї чекати лікарю?
Матюха Л.Ф., проф., Медведовська Н.В., проф. (кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної
допомоги)
Екстрена медична допомога в Україні. Сучасні ризики та шляхи їх попередження
Слонецький Б.І., проф., Зозуля І.С., проф., Вербицький І.В., асистент (кафедра медицини невідкладних
станів)
Наукові розробки кафедри сімейної медицини: шлях до персоніфікації первинної медичної допомоги
Хіміон Л.В., проф., Ткаченко В.І., д.м.н., Ященко О.Б., доцент, Данилюк С.В.,доцент, Ситюк Т.О., асистент
(кафедра сімейної медицини)
Сучасні моделі надання паліативної допомоги населенню
Царенко А.В., доц., чл.-к. НАМН України, Губський Ю.І., проф., Гойда Н.Г., проф. (кафедра загальної,
дитячої, судової психіатрії і наркології)
Необхідність запровадження знань і умінь рівня BLS у лікарські спеціальності
Рощін Г.Г., проф., Сличко І.Й., доцент (кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Медико-психологічний супровід дітей групи ризику по формуванню хронічної захворюваності та
затримки розвитку
Куріліна Т.В., проф. (кафедра педіатрії № 2)
Професійно-стратифікована апробація експериментально-психологічних методик, як прогресивний
напрямок психопрофілактики в системі правоохоронних органів
Омелянович В.Ю., д.м.н., проф. (кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Головний біль в практиці сімейного лікаря
Чуприна Г.М., д.м.н., доцент (кафедра неврології і рефлексотерапії)
Роль лікаря сімейної медицини у своєчасному виявленні туберкульозу
Ніколаєва О.Д., доцент (кафедра фтизіатрії і пульмонології)
Токсоплазмоз: підходи до діагностики та лікування у вагітних
Бойко В.О., доцент (кафедра інфекційних хвороб)
Клінічний перебіг та морфо-функціональний стан слизової стравоходу на фоні комплексного лікування
хворих з поєднанням артеріальної гіпертензії та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Морєва Д.Ю., доцент, Стаднюк Л.А., проф., Олійник М.В., доцент, Кононенко О.А., асистент,
Повєткіна Т.М., асистент (кафедра терапії і геріатрії)
Експерементально-морфологічне обґрунтування використання колагенового імплантату при норицях
прямої кішки
Борн Є.Є., асистент, Фелештинський Я.П., проф., Ватаманюк В.Ф., асистент, Йосипенко М.О., доцент,
Сміщук В.В., асистент (кафедра хірургії та проктології)
Основи здорового харчування у вагітних з ендокринною патологією
Орлик О.С., асистент (кафедра діабетології)

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!
*У програмі можливі зміни та доповнення

