
 
 

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»  
 

                                                                                                                                                                                         Напрям: «Терапія» 
 

V ЮВІЛЕЙНА ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА 
«Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів» 

 
Дата та час проведення: 17 квітня 2019, 10.00–14.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 8 
Організатор: НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра терапії 

 
ПРОГРАМА* 

 
Майстер-клас «Діагностика та лікування хронічного панкреатиту» 
Гдаль В.А., к.м.н., доц. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Майстер-клас «Неалкогольна жирова хвороба печінки і кардіоваскулярний ризик» 
Скрипник І.М., д.м.н., проф., президент Української гастроентерологічної асоціації, зав. каф. внутрішньої 
медицини №1 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава 
Майстер-клас «Хворий з фібриляцією передсердь: тактика ведення з урахуванням клінічної ситуації» 
Швець Н.І., д.м.н., проф., зав. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика; Пастухова О.А., к.м.н., доц. каф. терапії 
НМАПО імені П. Л. Шупика 
Майстер-клас «Клінічні аспекти дисбіозу кишечника та оптимізація лікування» 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Майстер-клас «Сучасна тактика ведення хворих із функціональними та запальними захворюваннями 
кишечника»  
Дорофєєв А.Е., д.м.н., проф. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Сучасні підходи до лікування кашлю 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Кетогенна дієта на основі амінокислотної харчової добавки як метод лікування надлишкових відкладень 
жиру 
Маріо Маркетті, PHD, контрактний професор медичного факультету Римського університету «Тор Вергата» 
Ад’ювантна терапія метаболічного синдрому 
Проша М.В., к.м.н., лікар, НВО «Екомед»; Ямковий О.А., лікар, НВО «Екомед» 
Можливості патогенетичної терапії остеоартрозу 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Майстер-клас «Артеріальні гіпертензії ендокринного генезу» 
Зуєв К.О., к.м.н., зав. відд. загальної ендокринної патології та обміну речовин, Київський міський клінічний 
ендокринологічний центр, ас. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Хрономедицина та хроноендокринологія 
Семенюк С.Б., орд. відд. загальної ендокринної патології та обміну речовин, Київський міський клінічний 
ендокринологічний центр 
Оптимізація лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Практичні підходи до лікування артеріальної гіпертензії 
Пастухова О.А., к.м.н., доц. каф. терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 
Майстер-клас «Системні мікози в терапевтичній практиці» 
Петруша О.О., к.м.н., н.с. відд. радіаційної гематології та трансплантації кісткового мозку, Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМН України 

 
Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


