
 
 

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 :  « Л а б о р а т о р н а  м е д и ц и н а »  
 

Науково-практична конференція  
«Основні питання сучасної інфектології: 

епідеміологія, етіологія, клініка, лікування, діагностика, профілактика» 
 

Дата та час проведення: 18 квітня 2019, 10.00–14.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 10 

Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України» 

 
ПРОГРАМА*  

 

10.00-10.20 
Епідеміологічні особливості кору в Україні (2017–2019 рр.) 
Задорожна В.І., Маричев І.Л., Винник Н.П., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 
Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ 

10.20-10.40 
Серомоніторинг і серопревалентність гепатиту С в Україні 
Сергеєва Т.А., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України», м. Київ 

10.40-11.00 

Оцінювання епідемічного потенціалу антропургічних осередків зооантропонозів за 
показниками ураженості населення 
Виноград Н.О., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України, м. Львів 

11.00-11.20 
Епідеміологічний нагляд за інфекціями дихальних шляхів на етапі розбудови системи 
громадського здоров’я 
Подаваленко А.П., ХМАПО, м. Харків 

11.20-11.40 Кір у щеплених 
Трихліб В.І., Українська військово-медична академія, м. Київ 

11.40-12.00 

Актуальні збудники гнійних бактеріальних менінгітів в Україні: сучасні підходи до 
діагностики, лікування та профілактики 
Винник Н.П., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України», м. Київ 

12.00-12.20 
Актуальні питання резистентності ВІЛ в Україні 
Люльчук М.Г., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України», м. Київ 

12.20-12.40 
Можливості потенціювання етіотропної терапії при менінгоенцефалітах 
Борщов С.П., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України», м. Київ 

12.40-13.00 

Досвід застосування нейрофізіологічних методів у пацієнтів з хронічною формою хвороби 
Лайма 
Клюс В.Ю., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України», м. Київ 

13.00-13.30 Лікування гепатитів В і С в Україні. Фокус на пацієнта 
Анастасій І.А., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 

 
 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


