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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у конференції, яка проводиться
Громадською організацією
«Українська Академія Педіатрії»
спільно з Департаментом охорони здоров’я
Житомирської обласної державної адміністрації
«ЗАХІД ЗУСТРІЧАЄ СХІД:
ПЕДІАТРИЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»

Конференція відбудеться 03 березня 2017 року
в приміщенні актової зали Комунальної установи
«Житомирська обласна дитяча лікарня»
за адресою Житомирська область, с. Станишівка, Сквирське шосе, 6.
Реєстрація учасників 8.00-8.45 год.
Початок конференції 8.45 год.
Робоча мова: українська
Попередня реєстрація обов’язкова
на сайті: www.uap-education.org.ua
за телефоном: +38 (032) 270 84 96
за адресою: uap-education@ukr.net

Вартість участі у конференції – 200 грн.:
 організаційний внесок 100 грн.
 електронна картка 100 грн.
(відеозапис лекції, тестування, сертифікат)

Освітня тривалість занять: 6 год.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
08.45-09.00

Відкриття конференції

09.00.-09.30

ІВБДВ - стратегія надання допомоги дітям в закладах
первинної медико-соціальної допомоги
Тетяна Шевченко

09.30-10.00

Лікування найбільш поширених захворювань органів дихання
у дітей: доказова медицина і наші реалії
Ольга Лига

10.00-10.30

Гіперкінетичний розлад поведінки з дефіцитом уваги: сучасні
аспекти
Наталія Вовк

10.30-11.00

Унiфiкований клінічний протокол медичної допомоги хворим
на муковісцидоз
Людмила Бобер

11.00-11.30

Носові кровотечі у дітей – підхід до вирішення питання
отоларинголога і гематолога: дует чи дуель ?
Олександр Семенюк, Андрій Маркін

11.30-12.00

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі
Дмитро Самофалов

12.00-12.30

Перерва

12.30-13.00

Синдром блювоти у дітей раннього віку
Іона Діланян

13.00.-13.30

Вакцинація дітей - проблеми та актуальні питання
Федір Лапій

13.30-14.00

Автозапальні захворювання
Юрій Степановський

14.00-14.30

Інфекційний синдром у дітей з первинними імунодефіцитами
Ала Волоха

14.00-14.30

Актуальність кашлюку на сучасному етарі
Наталія Іванченко-Тімко

14.30-15.00

15.00

Особливості перебігу дитячого аутизму
Катерина Гальчин
Завершення конференції

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДАЧІВ
Леонід Дубей
Президент ГО «Українська Академія Педіатрії», д.мед.н., професор кафедри педіатрії і
неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, керівник Центру тромбозу і гемостазу
Тетяна Шевченко
Завідувач дитячим психоневрологічним відділенням ОПЛ №1, голова громадського
об'єднання «Товариство педіатрів Житомирської області»,
національний тренер ІВБДВ
Ольга Лига
Пульмонолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, головний
позаштатний дитячий пульмонолог Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної
державної адміністрації
Наталія Вовк
Дитячий психіатр, дитячий психолог Житомирської обласної психіатричної
лікарні № 1
Людмила Бобер
К.мед.н, керівник Львівського центру муковісцидозу Західноукраїнського спеціалізованого
дитячого медичного центру
Олександр Семенюк
К.мед.н, ЛОР-лікар Комунальної міської дитячої клінічної лікарні м. Львова
Андрій Маркін
Аспірант кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького
Дмитро Самофалов
К.мед.н., доцент кафедри дитячої хірургії Одеського національного медичного університету
Іона Діланян
К.мед.н. заступник головного лікаря з хірургії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні
Федір Лапій
К.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної
медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика
Юрій Степановський
к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, головний епідеміолог Львівської області
Ала Волоха
Д.мед.н.,професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології
Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика
Наталія Іванченко-Тімко
Головний позаштатний дитячий епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Львівської
обласної державної адміністрації
Катерина Гальчин
К.мед.н. психіатр дитячого психоневрологічного відділення Житомирської обласної
психіатричної лікарні № 1

