
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-

практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»  
 

У рамках Конгресу 
 

Напрям «Загальна практика — сімейна медицина» 
 

Науково-практична конференція 
«Перспективи розвитку первинної медичної допомоги в 2017 році» 

 

Дата та час проведення: 25 квітня 2017 року, 10.00-13.00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №14 
Організатор: Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

 

ПРОГРАМА* 
 

Модератори: професор О.Г. Шекера, професор Л.В. Хіміон, професор Л.Ф. Матюха,  
професор В.В. Бережний, професор О.К. Дуда, професор Я.П. Фелештинський,  

професор Г.Г. Рощін, професор Л.А. Стаднюк 
 

10.00-10.20 Урочисте відкриття конференції 
О.Г. Шекера, професор, Інститут сімейної медицини 

10.20-10.30 Нормативно-правове забезпечення сімейної медицини 
О.Г. Шекера, професор, Інститут сімейної медицини 

10.30-10.40 
Класифікація ІСРС 2 — новий інструмент для систематизації клінічних проблем в практиці 
сімейного лікаря 
Л.Ф. Матюха, професор, кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

10.40-10.50 Можливості регенеративних методів в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів 
Л.В. Хіміон, професор, кафедра сімейної медицини 

10.50-11.00 Особливості використання глюкокортикоїдів у кардіоревматології 
В.В. Бережний, професор, кафедра педіатрії № 2 

11.00-11.10 Варіабельність патернів коливань АТ вночі залежно від соціальних факторів ризику ЦВЗ 
А.О. Волосовець, докторант, кафедра медицини невідкладних станів 

11.10-11.20 Хвороба Лайма: сучасні методи діагностики та складнощі інтерпретації 
В.О. Бойко, доцент, кафедра інфекційних хвороб 

11.20-11.30 Новітні способи хірургічного лікування післяопераційних гриж живота 
Я.П. Фелештинський, професор, кафедра хірургії та проктології 

11.30-11.40 Розповсюдженість депресивних розладів у хворих на цукровий діабет другого типу зрілого віку 
Н.М. Жердьова, доцент, кафедра діабетології  

11.40-11.50 Новітні методи діагностики станів психічної дезадаптації у працівників ризиконебезпечних 
професій (В.Ю. Омельянович, професор, кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології) 

11.50-12.00 
Сучасні підходи до діагностики та лікування депресії в практиці сімейного лікаря  
Є.Г. Гриневич, професор, кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

12.00-12.20 Ортомолекулярна медицина (М.В. Ніколайчук, ТОВ «ПЕ-КО») 

12.20-12.30 Особливості вегетативної регуляції у пацієнтів з поєднанням гастроезофагеальної рефлюксної 
хвороби та серцево-судинної патології (Л.А. Стаднюк, професор, кафедра терапії і геріатрії) 

12.30-12.40 Значення надання медичної допомоги на місці події (First Responder) в рятуванні людей 
Г.Г. Рощін, професор, кафедра медицини катастроф та військової медичної підготовки 

12.40-12.50 Паліативна допомога як інноваційний напрям у системі охорони здоров’я України 
А.В. Царенко, доцент, кафедра паліативної і хоспісної медицини 

12.50-13.00 Використання МРТ в режимі зображень зважених по магнітній сприйнятливості для діагностики 
екстрапірамідних порушень (Н.К. Свиридова, професор, кафедра неврології і рефлексотерапії) 

13.00-13.10 Діагностика та лікування нейропсихічних та рухових розладів у хворих з наслідками перенесених 
ішемічних інсультів (Є.О. Труфанов, доцент, кафедра неврології і рефлексотерапії) 

13.00-13.10 Сучасні підходи до терапії кашлю (С.С. Сімонов, доцент, кафедра фтизіатрії і пульмонології) 

13.10-13.20 Терапевтичне навчання в практиці сімейного лікаря 
В.І. Ткаченко, доцент, кафедра сімейної медицини 

13.20-13.30 Підбиття підсумків конференції 
 

Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


