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Шановні колеги !

Асоціація педіатрів України, Національний медичний університет
iмені О.О. Богомольця, Департамент охорони здоров’я Київської
міської державної адміністрації запрошують Вас взяти участь у
роботі науково-практичної конференції «Міждисциплінарні
підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», яка
відбудеться 18 квітня 2019 року у м Києві.

Відкриття конференції 18 квітня 2019 р. о 10:00 в аудиторії
Дитячої клінічної лікарні №7 (вул. Підвисоцького, 4а).

Початок реєстрації о 8:30.

Учасники конференції 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).



Координатори: В.Г. Майданник, О.П. Волосовець, Л.І. Чернишова, 
О.В. Лавренчук,   І.О. Мітюряєва-Корнійко, С.П. Фоміна

1000-1015

Проблемні питання педіатричної освіти
О.П. Волосовець (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця) 

1015-1030

Обгрунтування введення нових вакцин в Національний календар 
щеплень
Л.І. Чернишова (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика)  

1030-1045

Проблемні аспекти харчування дітей та підлітків в сучасних умовах
Т.Д. Клець (Національний медичний університет імені
О.О. Богомольця)

1045-1100

Можливості пробіотиків в практиці педіатрії       
В.Г. Майданник (Національний медичний університет імені                         
О.О. Богомольця
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1100-1115

Вегетативні дисфункції у дітей: Сучасні підходи до лікування
І.О. Мітюряєва-Корнійко (Національний медичний університет імені 
О.О.Богомольця) 

1115-1145

Успішний лікар-педіатр. Чи можливо це в Україні?
В.П. Кідонь (бізнес-тренер)

1145-1200

«Цифрове покоління»: Радіти чи засмучуватися?
Н.В. Молочек, А.Ю. Токарчук (Київський національний університет 
імені Т. Шевченка; Бернський Університет, Швейцарія)

1200-1215

Наслідки гострого пошкодження нирок у дітей
О.В. Лавренчук (ДУ Інститут нефрології НАМН України)

1215-1230

Рідкісні захворювання в нефрології: клінічні випадки (генетично 
детермінований нефротичний синдром, хвороби накопичення)
С.П. Фоміна (ДУ Інститут нефрології НАМН України)

1230-12 45

Сучасні клінічні рекомендації з лікування гострих респіраторних 
захворювань: Доказові дані
В.Г. Майданник (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця

1245-1300

Алгоритм діагностики синдрому зригування у дітей молодшого віку
О.С. Качалова (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця) 



1300-1315

Рання діагностика артеріальної гіпертензії у дітей
Л.П. Дедишин (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького)

1315-1330

Сучасний підхід у лікуванні алергічних захворювань у дітей
В.Г. Козачук (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика)  

1330-1345

Функціональні розлади травної системи у дітей на тлі ожиріння чи 
надлишкової маси
К.Т. Глушко (Тернопільський державний медичний університет 
імені Горбачевського)

1345-1400

Структура основних чинників анемії серед підлітків Запорізької 
області
М.О. Ярцева (Запорізький державний медичний університет)

1400-1415

Особливості становлення репродуктивного здоров’я у дівчат-підлітків, 
які народилися у матерів після органозберігаючого лікування
пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників
О.О. Єгоров (Харківська медична академія післядипломної освіти)

1415-1430 

Алгоритм застосування високоактивних форм панкреатину в 
педіатричній практиці
Т.В. Сорокман (Буковинський державний медичний університет)

1430-1445 

Проблемні питання діагностики захворювань верхнього
відділу травного каналу у дітей
Г.В. Салтикова (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця) 



1445-1500

Вітамін Д3 в системі пошкоджень нирок при діабетичній нефропатії у 
дітей
Є.А. Бурлака (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця)

1500-1515

Стоматити у дітей. Що нового?
Р.В. Терлецький (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця) 

1515-1530

PALS: структурований підхід до оцінки та стабілізації критично хворої 
дитини відповідно рекомендацій American Heart Association
Ю.М. Кривонос (Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця)

Дискусія

Вручення сертифікатів за  участь у конференції
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