
 

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 

 
Н а п р я м  « О т о л а р и н г о л о г і я »  

 
Науково-практична конференція 

«Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології» 
 

Дата та час 
проведення: 26 квітня 2017 року, 10.00-13.30 

Місце проведення: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №2, зал №21, м. Київ 

Організатор: 
кафедра оториноларингології, аудіології та фоніатрії і кафедра 
оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика; Асоціація дитячих оториноларингологів України 

 
ПРОГРАМА* 

 

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

*У програмі можливі зміни та доповнення 

Ускладнення кохлеарної імплантації 
Шкорботун В. О. 

Гострий середній отит. Протокол лікування 
Косаковський А. Л. 
Методика аденотомії з використанням електротермоадгезії 
Косаковський А.Л., Косаківська І.А. 
Сучасні підходи в лікуванні пацієнтів з кістами верхньощелепного синуса 
Шкорботун Я.В. 
Тактика запобігання ятрогенного невриту лицьового нерва при видаленні утворень шиї і 
преарікулярной області складної локалізації 
Косаковський А.Л., Молочек Ю.А., Куркова О.В. 
Алергічний риніт у дітей: сучасні реалії 
Охотнікова О.М., Глогуш І.І., Гуцол К.М. 
Хронічний тонзиліт. Зміна парадигм 
Бредун О.Ю. 
Оптимізація діагностики та лікування хронічних захворювань лімфоепітеліальних структур глотки у 
дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу 
Лайко А.А., Гавриленко Ю.В., Хоменко М.Г. 
Алерген-специфічна імунотерапія алергічного риніту у дітей перших 6 років життя як вторинна 
профілактика бронхіальної астми 
Шарікадзе О.В. 
Отоларингологічні ускладнення ГРВІ, гомеопатична терапія 
Мощич О.П., Сміян О.І, Мощич О.О. 
Трахеостомія у дітей: крок за кроком 
Синяченко В.В. 
Комбіновані методи лікування судинних аномалій голови і шиї у дітей. Місце пропранололу 
у лікуванні обширних гемангіом ЛОР-локалізації 
Молочек Ю.А., Тетруева Н.А., Тимошенко А.В., Куркова О.В., Ярошик Р.В. 
Наш досвід лікування хворих з отогенними ускладненнями 
Кривша В.В., Пелешенко О.О. 
Новітні технології відновлення голосу у хворих на рак гортані голосникової локалізації 
Онищенко Ю.І. 


