
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIІ 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 2018 році» (стор.7) 

 

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, присвячена 25-річчю НАМН України 

«Прогрес в сучасній діагностиці інфекцій, що передаються статевим шляхом, інфекційних, 

розповсюджених та тяжких дерматозів. Досягнення в лікуванні»  
 

Дата та час 

проведення: 
25 квітня, 15.30-18.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал №10 

Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 
 

ПРОГРАМА* 
 

Вступне слово директора Інституту Кутасевич Я.Ф. до 25-ти річчя Національної академії медичних наук 

України 

Е-Дерматологія 

Літус О.І. 

Переваги топічної антимікотичної терапії 

Калюжна Л.Д. 

Динаміка морфологічних та імуногістохімічних змін шкіри хворих на акне в процесі саногенезу 

Кутасевич Я.Ф., Бронова І.М., Губіна-Вакулик Г.І. 

Інфекції, що передаються статевим шляхом, серед осіб, які споживають психоактивні речовини  

Мавров Г.І., Миронюк В.І. 

Сучасні особливості епідемії ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом 

Щербакова Ю.В., Осінська Т.В. 

Полівалентна алергія у хворих на лікарську хворобу та розповсюджені дерматози  

Солошенко Е.М. 

Алергодерматози в Україні. Динаміка та перспективи лікування 

Волкославська В.М., Рощенюк Л.В. 

Аналіз деяких молекулярно-генетичних механізмів псоріазу 

Білозоров О.П. 

Свіжий погляд на ТСА пілінги 

Мєдвєдєва І.І. 

Система медико-соціальної, інтегральної реабілітації осіб з урогенітальною захворюваністю статевого 

шляху інфікування 

Лобанов Г.Ф., Руденко Н.М. 

Верифікація діагнозу сифілісу в сучасних умовах 

Кутова В.В., Білоконь О.М., Нікітенко І.М. 

Актинічний кератоз - ведення пацієнтів з урахуванням клініко-морфологічної характеристики форми 

захворювання 

Глушак В.С. 

Особливості сучасної епідеміології та клінічного перебігу сифілісу 

Нікітенко І.М., Бондаренко Г.М., Кутова В.В. 

Діагностичні критерії васкулітів дрібних судин шкіри 

Матвеєва Л.В. 

Розацеа - сучасні підходи до ведення пацієнтів з урахуванням морфології дерматозів 

Старостіна О.А. 

Стан антиоксидантної системи у хворих на оніхомікоз 

Салей О.А., Алі Л.Х. 

Таргетний косметологічний супровід лікування хворих на акне системними ретиноїдами 

Бронова І.М. 

Купірування больового синдрому у хворих на артропатичний псоріаз 

Алі Л.Х. 
 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 
*У програмі можливі зміни та доповнення 


