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(11-13 жовтня 2016 р., Київ)

Київ – 2016

Вельмишановний(а)_____________________________________________________________________

Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, Асоціація
педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» та Національний медичний
університет імені О.О. Богомольця запрошують Вас взяти участь у роботі XІII з’їзду педіатрів України
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ», який відбудеться 11-13 жовтня 2016 року в м. Києві в Українському
Домі за адресою вул. Хрещатик, 2.

Відкриття з’їзду 11 жовтня 2016 р. о 10.00 годині. Реєстрація учасників з’їзду буде проводитись з 8.00 в холі
Українського Дому (вул. Хрещатик, 2).

Проїзд: станція метро “Майдан Незалежності”

З’їзд внесений до "Реєстру з'їздів, симпозіумів та конференцій 2016 року" за №8, що згідно наказу
МОЗ України №450/42 від 07.07.2006 року «Про затвердження інструкції про порядок підготовки та
проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів…» є підставою для відрядження. Організатором з’їзду є компанія
«Абсолют».
Учасники з’їзду мають змогу отримати сертифікат для атестації на присвоєння (підтвердження)
лікарської кваліфікаційної категорії та зарахувати встановлену кількість балів відповідно до «Шкали значень
різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами» (Наказ МОЗ від
07.07.2009 р. №484, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2009, №693/16709).

Телефони для довідок: (050) 310-36-61; (044) 234-53-75; (044) 483-80-69.
Е-mail: abc@fm.com.ua

СПІВГОЛОВИ
Цимбалюк В.І.
– Президент
академії медичних наук України

Національної

Супрун У. – Міністр охорони здоров’я

України

ЗАСТУПНИКИ
Антипкін Ю.Г. – директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Президент
Асоціації педіатрів України;
Амосова К.М. – ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Вороненко Ю.В. – ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Майданник В.Г. – завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім ені О.О.
Богомольця, віце-президент Асоціації педіатрів України;
Турчак Д.В. – директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації;
Бекетова Г.В. – завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності
«Педіатрія».
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТА
Абатуров О.Є. – завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської
державної медичної академії;
Аряєв М.Л. – завідувач кафедри госпітальної педіатрії Одеського національного медичного університету;
Бережний В.В. – завідувач кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика;
Больбот Ю.К. – завідувач кафедри госпітальної педіатрії №2 Дніпропетровської державної медичної академії;
Боярська Л.М. – завідувач кафедри педіатрії ФПО Запорізького державного медичного університету;
Бурлай В.Г. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;
Волосовець О.П. – головний спеціаліст відділу освіти і науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальності «Дитяча кардіоревматологія»;
Волосянко А.Б. – завідувач кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету;
Гладуш Ю.І. – генеральний директор Української дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАТДИТ”;
Гнатейко О.З. – директор ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», завідувач кафедри
пропедевтичної педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького;
Гончарь М.О. – завідувач кафедри педіатрії №1 Харківського державного медичного університету;
Горленко О.М. – завідувач кафедри дитячих хвороб медичного факультету Ужгородського національного
університету;
Дзюба О.Л. - головний лікар Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, доцент кафедри педіатрії №2
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Дука К.Д. – професор кафедри пропедевтичної педіатрії Дніпропетровської державної медичної академії;
Дудник В.М. – завідувач кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І.
Пирогова;
Іванько О.Г. - завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного медичного
університету;
Ільченко С.І. - завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровської державної медичної
академії;
Іваха М.М. – головний лікар Дитячої клінічної лікарні №6 м. Києва
Зубаренко О.В. – завідувач кафедри факультетської педіатрії Одеського національного медичного
університету;

Квашніна Л.В. – завідувач відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», головний позаштатний спеціаліст Головного
управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації зі спеціальності «Педіатрія»;
Клименко Т.М. – завідувач кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти;
Клименко В.А. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії №1 Харківського державного медичного
університету;
Колоскова О.К.
–
завідувач кафедри госпітальної педіатрії Буковинського державного медичного
університету;
Кондратьєв В.О. - завідувач кафедри госпітальної педіатрії №1 Дніпропетровської державної медичної
академії;
Корєнєв М.М. – директор ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;
Крамарьов С.О. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім.
О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитячі інфекційні хвороби»;
Кривопустов С.П. – професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця;
Крючко Т.О. – завідувач кафедри госпітальної педіатрії Української медичної стоматологічної академії;
Лапшин В.Ф. – завідувач відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей ДУ «Інституту педіатрії,
акушерства та гінекології НАМН України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності
«Дитяча пульмонологія»;
Леженко Г.О. - завідувач кафедри госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб Запорізького
державного медичного університету;
Личковська О.Л. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії та генетики Львівського національного
медичного університету ім. Д. Галицького;
Лукашук В.Д. - завідувач кафедри педіатрії №5 Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця;
Макєєва Н.І. – завідувач кафедри педіатрії №1 Харківського державного медичного університету;
Маменко М.Є. – професор кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика;
Маркевич В.Е. – завідувач кафедри педіатрії №1 Сумського державного університету;
Марушко Ю.В. – завідувач кафедри педіатрії №3 Національного медичного університету ім. О.О.
Богомольця;
Мітюряєва-Корнійко І.О. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця;
Надрага О.Б. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного
університету ім. Д. Галицького;
Нечитайло Ю.М. - завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії Буковинського державного медичного
університету;
Недельська С.М. - завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного
університету;
Няньковський С.Л. – завідувач кафедри факультетської на шпитальної педіатрії Львівського національного
медичного університету ім. Д. Галицького;
Овчаренко Л.С. - завідувач кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії Запорізької
медичної академії післядипломної освіти;
Одинець Ю.В. – професор кафедри факультетської педіатрії Харківського державного медичного
університету;
Омельченко Л.І. – заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України;
Охотнікова О.М. – завідувач кафедри педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика;
Пєший М.М. – професор кафедри госпітальної педіатрії Української медичної стоматологічної академії;
Сміян І.С. – професор кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного університету ім ені І.Я.
Горбачевського;
Cміян О.І. – завідувач кафедри педіатрії №2 Сумського державного університету;
Сорокман Т.В. - завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного
університету;
Терещенко В.С. – головний лікар Дитячої клінічної лікарні №7 м. Києва
Ткаченко С.К. - професор кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького;
Тяжка О.В. – професор кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Фролова Т.В. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії №1 Харківського державного медичного
університету;

Чернишова Л.І. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності
«Дитяча імунологія»;
Чуриліна А.В. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця;
Шевченко О.П. – начальник Управління організації лікувально-профілактичної допомоги матерям та дітям
Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації;
Шунько Є.Є. – завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.
П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Неонатологія»;
Юрцева А.П. – професор кафедри хірургії та пропедевтики педіатрії Івано-Франківського національного
медичного університету;
Яблонь О.С. – завідувач кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету імені М.І.
Пирогова.

Місце проведення

Час

Назва секції

1000

Урочисте відкриття з’їзду
Симпозіум
Актуальні питання та стандарти надання медичної допомоги дітям з
респіраторною патологією
Симпозіум
Гострі респіраторні захворювання у дітей. Прості відповіді на складні
питання
Симпозіум
Обструктивний синдром в педіатрії: від доказової медицини до сучасної
практики
Симпозіум
Smart (розумні) підходи до терапії
респіраторних захворювань в
педіатричній практиці
Симпозіум
Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей: рекомендації експертів
І засідання
Сучасні досягнення гастроентерології та нутриціології в педіатрії
ІІ засідання
Паліативна допомога дітям

1115-1145

1145-1230

1230-1315
Український дім
1315-1400
1400-1500
1500-1730
1730-1830

830-1145
1145-1230
1230-1315
Український дім
1315-1400

1400-1445

1445-1515
1515-1815
Інститут педіатрії,
акушерства та
гінекології

Український дім

1000-1230

915-1000

ІIІ засідання
Проблемні питання педіатрії
Симпозіум
Тонзиліт: старі проблеми, нові підходи
Симпозіум
Персоніфіковані підходи до використання муколітичної терапії у дітей з
бронхообструктивним синдромом
Майстер-клас
Патогенетичні підходи до терапії гострих захворювань
дихальних шляхів у дітей
Симпозіум
Нові фармакотерапевтичні можливості патогенетичної терапії
в педіатричній практиці
Лекція
Порушення церебро-інтестинальної взаємодії: Термінологія нова, проблема
давня
IV засідання
Проблеми соціально значимих захворювань у дітей
V засідання
Актуальні питання психосоматики, медичної психології,
дитячої психіатрії та психотерапії в педіатрії
Лекція
Порівняльний аналіз інформативності сучасних біомаркерів розвитку
сепсису у дітей

1000-1230 VІ засідання
Актуальні проблеми нефрології дитячого віку
1230-1400 VІI засідання

11 жовтня 2016 року
1000 Урочисте відкриття з’їзду
Координатори: Ю.Г. Антипкін, В.Г. Майданник, О.З. Гнатейко, М.М. Коренєв
Вступне слово Президента Асоціації педіатрів України, академіка НАМН України,
професора Ю.Г. Антипкіна;
Вітання від:
Верховної Ради України;
Кабінету Міністрів України;
Міністерства охорони здоров’я України;
Національної академії медичних наук України;
1030-1045 Нагальні питання збереження здоров’я дітей України
Ю.Г. Антипкін, В.Г. Майданник, Л.І. Омельченко (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та
гінекології НАМН України»; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
1045-1100 Стан здоров’я дітей і підлітків України та шляхи його покращення
Г.В. Бекетова (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)
1100-1115 Необхідність якісної педіатричної освіти – нагальна вимога часу
О.П. Волосовець (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця»)

1115-1145 СИМПОЗІУМ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З
РЕСПІРАТОРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Координатори: Ю.Г. Антипкін, Г.В. Бекетова, В.Ф. Лапшин

Бронхіти у дітей: дискусійні питання діагностики
Ю.Г. Антипкін, В.Ф. Лапшин (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
Сучасні стратегії щодо гострих респіраторніх захворювань на етапі первинної медичної допомоги»
Г.В. Бекетова (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)

1145-1230 СИМПОЗІУМ
ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ. ПРОСТІ ВІДПОВІДІ НА СКЛАДНІ ПИТАННЯ
Координатори: В.Г. Майданник, А.І. Курченко

Роль імунної відповіді в розвитку гострих респіраторних захворювань у дітей. Від теорії до практики
А.І. Курченко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

Сучасні напрями терапії та профілактики гострих респіраторних захворювань у дітей
В.Г. Майданник, Є.О. Ємчинська, І.В. Троїцька (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
Можливості застосування фітотерапевтичної корекції при порушеннях імунного статусу у дітей з
респіраторною патологією
Є.О. Ємчинська (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

1230-1315 СИМПОЗІУМ
ОБСТРУКТИВНИЙ СИНДРОМ В ПЕДІАТРІЇ: ВІД ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
ДО СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ
Модератор: В.Г. Майданник
Координатори: Т.Р. Уманець, Л.В. Беш, С.М. Недельска

Гострий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: від складного до простого
В.Г. Майданник (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
Бронхіальна астма у дітей: нові можливості
Т.Р. Уманець (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
Лікування загострень бронхіальної астми у дітей: чи щось змінилося?
Л.В. Беш (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

1315-1400 СИМПОЗІУМ
SMART (РОЗУМНІ) ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Координатори: В.В. Бережний, Г.В. Бекетова, М.В. Хайтович

SMART: програма раціонального використання антибіотиків у дітей і підлітків з респіраторними інфекціями
Г.В. Бекетова (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)
Муколітики: Можливості застосування при респіраторних захворюваннях з перших днів кашля
М.В. Хайтович (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень
В.В. Бережний, М.Є. Маменко (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)

1400-1500 СИМПОЗІУМ
ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ
Координатори: В.Г. Майданник, С.О. Крамарьов, Є. Булавіна

Роль лікаря первинної ланки у попередженні епідемії грипу
Є.Булавіна (Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Київ)
Грип і ГРВІ в Україні. Сучасні підходи до профілактики та лікування

С.О. Крамарьов (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
Результати міжнародного рандомізованого контрольованого дослідження лікування гострих інфекцій верхніх
дихальних шляхів у дітей
В.Г. Майданник (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

1500-1730 I засідання
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ, ГЕПАТОЛОГІЇ
ТА НУТРИЦІОЛОГІЇ В ПЕДІАТРІЇ
Координатори: М.Ф. Денисова, О.Г. Шадрін, О.Ю. Бєлоусова
1500-1515 Кисломолочні продукти у харчуванні дітей різних вікових груп
Л.В. Квашніна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1515-1530 Формування здорового травлення та нормальної мікрофлори кишківника у дітей раннього віку
С.Ю. Романенко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
1530-1545 Порівняння ефективності моно- та комбінованих пробіотиків в практиці лікаря-педіатра
Т.М. Фалалєєва (Національний університет імені Т.Г. Шевченка)
1545-1600 Функціональні порушення діяльності шлунково-кишкового тракту та шляхи їх корекції
О.Ю.Бєлоусова (Харківської медичної академії післядипломної освіти)
1600-1615 Минуле і сучасне етапів корекції функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у дітей
раннього віку
Н.В. Молочек (Міжнародна академія медицини і екології)
1615-1630 Стан шлунково-кишкового тракту та шляхи його корекції у дітей з гельмінтозами
О.Г. Шадрін (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1630-1645 Клінічні особливості виразкового коліту у дітей на сучасному етапі
М.Ф. Денисова, Н.В. Чернега, Н.М. Музика, Т.Д. Задорожна, Т.М. Арчакова (ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1645-1700 Диференційований підхід до лікування автоімунного гепатиту у дітей
В.С. Березенко (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1700-1715 Функціональний стан печінки у дітей з запальними захворюваннями кишківника та різними
варіантами поліморфізму генів детоксикації
О.М. Ткалик, В.С. Березенко, З.І. Россоха (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології
НАМН України»)
1715-1730 Оптимізація регідратаційної терапії при вірусних діареях у дітей раннього віку
О.Г. Шадрін (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)

1730-1830 ІI засідання
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ
Координатори: Ю.Г. Антипкін, В.М. Князевич, Р.О. Моїсеєнко, Л.І. Омельченко
1730-1745 Актуальні питання та стратегія розвитку паліативної допомоги дітям в Україні
Ю.Г. Антипкін, Л.І. Омельченко, О.А. Ошлянська, Т.М. Пушкарьова, Л.Ф. Слєпова (ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»)

1745-1800 Паліативна допомога дітям як складова системи комплексної медико -соціальної реабілітації в
Україні
Р.О. Моїсеєнко (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)
1800-1830 Педіатрична паліативна допомога та знеболення: збереження прав дитини
О.О. Ріга, Joan Marston, М.О. Гончарь, А.Ю. Пеньков, К. Шаповал (Харківський національний
медичний університете, International Children's Palliative Care Network, Україно-німецька медична
асоціація, Програмна ініціатива "Гоомадське здоровя" МФ «Відродження»)

12 жовтня 2016 року
830 -1145 ІII засідання
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ
Координатори: В.В. Бережний, Ю.К. Больбот, К.Д. Дука, Л.В. Квашніна

830-845 Роль доказової медицини у визначенні стартової терапії захворювань верхніх дихальних шляхів
у дітей різного віку
В.В. Бережний (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)
845-900 Актуальність дефіциту вітаміну D в різні періоди дитинства
Л.В. Квашніна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
900-915 Актуальні питання профілактики ГРВІ в педіатрії
О.Г. Шадрін (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
915-930 Значення та клінічна ефективність муколітичної терапії гострих бронхітів у дітей
В.Г. Майданник (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
930-945 Постінфекційна астеній. Швидке відновлення, можливості корекції
Л.В. Квашніна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
945-1000 Тактика лікаря у веденні дітей, які часто хворіють – безпека і ризик
Л.В. Беш (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
1000-1015 Шляхи підвищення ефективності антибактеріальної терапії в клінічній пульмонології
В.Г. Майданник (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
1015-1030 Можливості фітотерапії в лікуванні кашлю у дітей
Л.В. Квашніна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1030-1045 Корекція проявів дефіциту уваги та гіперактивності у дітей
Ю.К. Больбот, Т.А.Бордій (Дніпропетровська державна медична академія)
1045-1100 Сучасний погляд на імуномодулюючу дію пробіотиків
Т.Р. Уманець (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1100-1115 Мультипробіотики та їх важлива роль исломолочні продукти у харчуванні дітей різних вікових груп
О.М. Муквич (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1115-1130 Монотерапія різнонаправленої дії в лікуванні рекурентних захворювань респіраторного тракту
І.М. Матвієнко (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1130-1145 Можливості антигомотоксичної терапії при гострих синуситах у дітей
О.І. Сміян, Т.П.Бинда (Сумський державний університет)

1145-1230 СИМПОЗIУМ
ТОНЗИЛІТ: СТАРІ ПРОБЛЕМИ, НОВІ ПІДХОДИ
Координатори: І.О. Мітюряєва-Корнійко, О.К. Колоскова, В.В. Кіщук

Європейські та вітчизняні підходи до вирішення проблеми мигдаликів у дітей
В.В. Кіщук (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова)
Оптимізація терапевтичної тактики при гострих тонзилофарингітах у дітей
О.К. Колоскова (Буковинський державний медичний університет)
Протирецидивна терапія хронічного тонзиліту – запорука здорового дитинства
І.О. Мітюряєва-Корнійко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

1230-1315 СИМПОЗIУМ
ПЕРСОНІФІКОВАНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МУКОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
У ДІТЕЙ З БРОНХООБСТРУКТИВНИМ СИНДРОМОМ
Координатори: Ю.Г. Антипкін, Т.Р. Уманець, О.О. Речкіна

Дискусійні питання щодо використання муколітиків у дітей, хворих на бронхіальну астму
Т.Р. Уманець (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)

Оптимізація муколітичної терапії у дітей, хворих на обструктивний бронхіт
О.О. Речкіна (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»)

1315-1400 МАЙСТЕР-КЛАС
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ

Координатори: І.О. Мітюряєва-Корнійко, О.К. Колоскова, В.Г. Майданник
Гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення: робота над помилками
І.О. Мітюряєва-Корнійко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

1400-1445 СИМПОЗІУМ
НОВІ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Координатори: Л.В. Квашніна, М.Є. Маменко, І.О. Мітюряєва-Корнійко,

Вегетактивні дисфункції у дітей: Сучасні підходи до лікування
І.О. Мітюряєва-Корнійко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
Корекція психоемоційних порушень у дітей підліткового віку
М.Є. Маменко (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)
Клінічні ефекти місцевої терапії при лікуванні фаринготонзилітів різної етіології
Л.В. Квашніна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
Дискусія

1445-1515 ЛЕКЦІЯ

Координатори: В.В. Бережний, В.Ф. Лапшин

Порушення церебро-інтестинальної взаємодії: Термінологія нова, проблема давня
В.Г. Майданник (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
Дискусія

1515-1815 IV засідання
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧИМИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
Координатори: М.М. Коренєв, О.З. Гнатейко, Л.В. Квашніна, В.П. Неділько, О.В. Тяжка

1515-1530 Онкологічні проблеми в медицині дитинства
О.О. Колесник (Національний інститут раку)
1530-1545 Орфанні захворювання: досвід генетичного тестування, результати, перспективи, обстеження
О.З. Гнатейко, Г.В. Макух (ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»)
1545-1600 Медичне забезпечення юнаків призивного віку: Питання та шляхи вирішення
М.М. Коренєв, Т.В. Пересипкіна (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН
України»)
1600-1615 Можливості метаболічної терапії в лікуванні астенії та вегетативної дисфункції
Л.В. Квашніна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1615-1630 Значення малих серцевих аномалій у дітей старшого шкільного віку
О.В. Кулешов (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова)
1630-1645 Діти перших п’яти років життя: Основні показники та інтегроване ведення хвороб дитячого віку
Л.В. Квашніна, І.М. Матвієнко (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»)
1645-1700 Сучасні проблеми інформаційної шкільної педіатрії
О.В. Тяжка, В.П. Неділько, М.В. Курик, М.В. Чухраєв (Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»)
1700-1715 Раціональні підходи до корекції елементарного дефіциту кальцію у дітей
Л.В. Квашніна (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
1715-1730 Адаптаційні можливості підлітків з різним рівнем фізичного розвитку

Л.І. Рак, В.Л. Кашина (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН
України»)
1730-1745 Гендерні особливості суб’єктивного сприйняття здоров’я підлітками
Г.М. Даниленко, Т.В. Меркулова, Л.І. Пономарьова, А.М. Швець (ДУ «Інститут охорони
здоров’я дітей та підлітків НАМН України»)
1745-1800 Нові підходи до антигіпертензивної терапії у дітей з первинною артеріальною
гіпертензією з урахуванням стану адаптаційних систем
Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)
1800-1815 Експресія генів нуклеарного фактора активованих Т-клітин і гіпертрофія міокарду у дітей з
двохстворчатим аортальним клапаном серця
А.В. Каменщик (Запорізький державний медичний університет)

1000-1230 V засідання (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОСОМАТИКИ, МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ,
ДИТЯЧОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ В ПЕДІАТРІЇ

Координатори: М.В. Хайтович, О.П. Мостова, Т.М. Пушкарьова
1000-1015 Сучасні уявлення про епігенетичні механізми розвитку психосоматичних захворювань у дітей
М.В.Хайтович, О.М. Місюра (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
1015-1030 Алгоритми допомоги дітям з розладами психіки і поведінки для педіатрів, лікарів загальної
практики та сімейної медицини
О.П. Мостова (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
1030-1045 Агресія у дітей та підлітків: діагностика, лікування, реабілітація та профілактика
Т.М. Пушкарьова (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ»)
1045-1100 Актуальні питання медико-психологічної реабілітації дітей із зони АТО
О.М. Мешкова (НДСЛ «ОХМАТДИТ»)
1100-1115 Психологічні умови ефективності консультативного процесу: комунікативний аспект
З.О. Гаркавенко (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної
роботи НАПТ України)
1115-1130 Аутистичні розлади як фактор ризику булінгу в українській школі
Д.І. Марценковський (ТМО “Психіатрія”, м. Київ)
1130-1145 Моторна реабілітація в комплексній реабілітації дітей з первазивними порушеннями розвитку
(аутистичними розладами)
К.В. Дубовик (Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології)
1145-1200 Батьківська рефлексивна функція і реакція підлітків на хворобу
Т.М. Пушкарьова, О.С. Омельченко (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ»)
1200-1215 Усиновлені діти: формування психологічних умов успішного приймального батьківства і
запобігання розвитку психіатричної патології у прийомних дітей
О.П. Мостова (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
1215-1230 Дискусія
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Координатори: В.В. Бережний, В.Ф. Лапшин, О.К. Колоскова

Порівняльний аналіз інформативності сучасних біомаркерів розвитку сепсису у дітей
Л.В. Пипа, М.М. Мургіна (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова)
Дискусія

1000-1230 VI засідання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕФРОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Координатори: І.В. Багдасарова, Т.П. Борисова, О.В. Лавренчук, Т.В. Стоєва, С.П. Фоміна,
Б.С. Шейман, Н.І. Макєєва
1000-1015 Актуальні питання нефрології дитячого віку
І.В. Багдасарова (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»)
1015-1030 Нефропротекція у дітей з хронічною хворобою нирок 1 стадії
О.В. Лавренчук (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»)
1030-1045 Патоморфоз нефротичного синдрому у дітей
С.П. Фоміна (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»)
1045-1100 Алгоритм надання медичної допомоги дітям з гематурією
Т.П. Борисова (Дніпропетровська державна медична академія)
1100-1115 Мікробіологічний спектр збудників інфекції сечової системи у дітей
О.В. Лавренчук, І.В. Багдасарова (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»)
1115-1130 Пієлонефрит у дітей: Новий погляд на проблему
Н.І. Макєєва, В.О. Головачова, М.М. Мішина (Харківський національний медичний університет)

1130-1145 Причини виникнення та наслідки термінальної стадії хронічної ниркової недостаності у дітей
М.А. Пономарьова, Н.О. Волошина, Б.С. Шейман, О.О. Урін (Український центр дитячої
токсикології, інтенсивної та еферентної терапії)
1145-1200 Гостре пошкодження нирок у дітей токсичного генезу
О.О. Урін, Н.О. Волошина, Б.С. Шейман (Український центр дитячої
токсикології, інтенсивної та еферентної терапії)
1200-1215 Метафілактика сечокам’яної хвороби у дітей
Т.В. Стоєва (Одеський національний медичний університет)

1215-1230 Дискусія

1230-1400 VІІ засідання

Координатори: Ю.Г. Антипкін, В.Г. Майданник, Г.В. Бекетова

Звіт Президента Асоціації педіатрів України академіка НАМН України, професора Ю.Г. Антипкіна
Звіт Ревізійної комісії
Обговорення та прийняття резолюції XIII з’їзду педіатрів України
Вибори Правління та Ревізійної комісії Асоціації педіатрів України

