
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII 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 2019 році»  

 
Н а п р я м :  « Д е р м а т о в е н е р о л о г і я »  

Науково-практична конференція  
«Клініко-епідеміологічні особливості дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом, в сучасний 

період. Інноваційні методи діагностики і терапії в дерматовенерології» 
Дата та час проведення: 18 квітня 2019, 13.30–18.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 11 
Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 

 
ПРОГРАМА* 

Актуальні проблеми дерматовенерології 
Кутасевич Я.Ф., д.м.н. (м. Харків) 
Атопічний дерматит: міждисциплінарний підхід алергологів та дерматологів  
Літус О.І., д.м.н. (м. Київ); Бісюк Ю.А., д.м.н. (м. Київ) 
Дерматологічні «сигнали» на шкірі кистей, труднощі топічної терапії 
Калюжна Л.Д., д.м.н. (м. Київ) 
Проблеми антибіотикорезистентності при лікуванні інфекцій, що передаються статевим шляхом 
Мавров Г.І., д.м.н. (м. Харків); Федорич П.В., к.м.н. (м. Київ) 
Understanding psychocutaneous diseases: psychosocial and psychoneuroimmunological perspectives 
Mohammad Jafferany, MD, FAPA (Saginaw, MI, USA) 
(Розуміння психо шкірних захворювань: психосоціальні та психонейроімунологічні перспективи  
Мохаммад Джефферані, доктор медицини (м. Сагіно, штат Мічіган, США) 
Лікарська хвороба і розповсюджені дерматози, що асоційовані з паразитарною інвазією 
Солошенко Е.М., д.м.н. (м. Харків) 
Вторинні невропатії, як результат нейротропного впливу герпесвірусної інфекції 
Лобанов Г.Ф., к.м.н. (м. Київ); Руденко Н.М. (м. Київ) 
Менеджмент дерматологічних пацієнтів через призму урбанізації 
Анфілова М.Р., д.м.н. (м. Київ) 
Сифіліс у жінок різного віку та проблеми вродженого сифілісу 
Волкославська В.М., д.м.н. (м. Харків); Унучко С.В., к.м.н. (м. Харків) 
Аналіз ролі механізмів адаптивного і вродженого імунітету в патогенезі псоріазу 
Білозоров О.П., д.м.н. (м. Харків) 
Особливості розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом в ключових популяційних групах, 
уразливих до зараження ВІЛ 
Мавров Г.І., д.м.н. (м. Харків); Щербакова Ю.В., д.м.н. (м. Харків); Осінська Т.В., к.м.н. (м. Харків) 
Червоний вовчак 
Возіанова С.В., д.м.н. (м. Київ) 
Клінічні особливості гострих мігруючих еритем у мешканців Тернопільщини 
Шкільна М.І., к.м.н. (м. Тернопіль) 
Деякі аспекти діагностики сифілісу в Україні 
Кутова В.В., к.м.н. (м. Харків); Білоконь О.М. (м. Харків); Нікітенко І.М., к.м.н. (м. Харків) 
Ураження шкіри при ендокринній патології 
Бардова К.О., к.м.н. (м. Київ) 
Зв’язок генетичних дискримінацій L-myc (T3109G), TP53 6 in (G13494A), TNFα (G308A) сигнальних шляхів 
апоптоза при епідермальних дисплазіях шкіри 
Ошивалова О.О., к.м.н. (м. Київ) 
Стратегія менеджменту сифілітичної інфекції на сучасному етапі 
Нікітенко І.М., к.м.н. (м. Харків); Кутова В.В., к.м.н. (м. Харків) 
Больовий синдром та синдром постгерпетичної невралгії при оперізуючому герпесі: можливості терапії 
Гаврилюк О.А., к.м.н. (м. Харків) 
Диференційований підхід в лікуванні хворих на акне 
Гречанська Л.В., к.м.н. (м. Київ) 
Шкірні прояви бореліозу 
Мурзіна Е.О., к.м.н. (м. Київ) 

 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


