Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7)

Напрям: «Радіологія»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
«Інновації в ультразвуковій і функціональній діагностиці»
Дата та час проведення:

25 квітня 15.00-18.00; 26 квітня 15.00-18.00; 27 квітня 14.00-16.30

Місце проведення:

м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 8 та БЗ
Асоціація радіологів України; Українська Асоціація фахівців ультразвукової
діагностики; кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика;
компанія LMT

Організатори:

ПРОГРАМА*

15.00-15.40

15.40-16.20
16.20-17.00
17.00-17.40
17.40-18.00

25 квітня (15.00-18.00)
Інноваційні технології Canon в мультипараметричній ультразвуковій діагностиці (мп-УЗД)
дифузних захворювань печінки
Динник О.Б., президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики
Аналітичний огляд міжнародних керівництв з ультразвукової еластографії печінки EFSUMB/
WFUMB та можливості їх застосування в Україні. Фірма «РАДМІР»
Ковалеренко Л.С., медцентр «Doctor Vera»
Еластографія печінки новонароджених та дітей раннього віку. Компанія «Ultrasign»
Закревський А.Н., к.м.н., доц. каф. неонатології ХМАПО
Компресійна еластографія щитоподібної залози. Показання до проведення і особливості методу.
Компанія «SonoScape»
Чирков Ю.Е., к.м.н., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії
Неалкогольна жирова хвороба печінки як ендокринна патологія: роль фахівців УЗД
Марунчин Н.А., к.м.н., лікар-ендокринолог, інститут еластографії

26 квітня (15.00-18.00)
Сучасні можливості ультразвукової діагностики ембріології серцево-судинної системи і
вроджених вад серця. Компанія «Philips»
15.00-16.30
Куркевич А.К., завідувач науково-діагностичного відділу «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА
КАРДІОХІРУРГІЇ»
Сучасна оцінка мікроциркуляції: лазерна допплерівська флоуметрія і цифрова капіляроскопія
16.30-17.00
Мостовий С.Є., к.м.н., лікар функціональної діагностики Медичний центр «Медбуд»
Висока чіткість зображення при УЗ діагностиці
17.00-17.30
Konstantin Gasitza, EDAN instruments
Європейський вектор. Керівництво ESR «Запобігання та контроль інфекцій в УЗД»
17.30-18.00
Динник О.Б., президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики
ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ
27 квітня (14.00-16.30)
БІЗНЕС-ЗОНА
Віртуозне опанування інноваційними УЗ технологіями. Майстер-клас на обладнанні Soneus P7 (Ultrasign)
Лінська Г.В., к.м.н., зав.кабінетом ультразвукової діагностики, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України», за участі ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (директор д.м.н.,
професор Тодуров І.М.)
Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!

*У програмі можливі зміни та доповнення

