
ПРОГРАМА 

науково-практичної конференції з міжнародною участю 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СИМПОЗІУМ З ЛІКУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ: 

Дніпровські студії зі збереження професійного 

довголіття працюючої людини (online) 
(у відповідності до проекту Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій та наукових семінарів МОЗ та НАМН України, що 

заплановані до проведення у 2020 р.; посвідчення УкрІНТЕІ №557 від 10.10.2019) 
 

16-17 вересня 2020 р. 

м. Дніпро 
 

Час роботи конференції : 

16 вересня 2020 року з 09:00 до 17:00; 

25 вересня 2020 року з 09:00 до 17:00. 

 

 

Робочі мови: українська, англійська, російська. 



16 вересня 2020 р. 

Перше пленарне засідання 
 

Головуючі:  

член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Перцева Т. О., член-кор. НАМН України 

професор д. мед. н. Басанець А. В., ст. н. с. д. мед. н. Ковальчук Т. А., професор 

д. мед. н. Мостовой Ю. М., професор д. мед. н. Островський М. М. 

 

09:00-09:20 Сучасний погляд на бронхіальну астму у дорослих: в фокусі – 

рекомендації GINA 2020 

   член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Перцева Т. О. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро, Україна  

09:20-09:40 Пневмоконіоз. сучасні підходи до діагностики та лікування 

член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Басанець А. В.  

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Україна 

09:40-10:00 Професійні захворювання органів дихання у працівників 

промислових підприємств регіону: діагностика та лікування 

ст. н. с. д. мед. н. Ковальчук Т. А. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини», м. Кривий Ріг 

10:00-10:20 Особливості антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в 

умовах пандемії COVID-19 

член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Перцева Т. О. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

10:20-10:40 Стратегія раннього втручання в лікуванні бронхіальної астми 

д. мед. н. професор Островський М. М.  

ДВНЗ ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна 

10:40-11:00 Арифметика Астми. Світло та тіні в лікуванні Астми 

   д. мед. н. професор Мостовой Ю. М. 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця 

11:00-11:20 Ідіопатичний легеневий фіброз: чи завжди він ідіопатичний? 

   професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

11:20-11:40 Нові дані дослідження антибіотикорезистентності SOAR в Україні 

   радник з медичних питань к. мед. н. Сопко О. М. 

компанія ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина  

11:40-12:00 Пролонговані бронхолітики в лікуванні ХОЗЛ: прихильність, 

тривалість, ефект 

д. мед. н. професор Островський М. М.  

ДВНЗ ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна 

12:00-12:20  Обговорення та відповіді на запитання 

 

 

Друге пленарне засідання 



 
Головуючі: 

професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. професор д. мед. н. Родіонова В. В., професор 

д. мед. н. Розумний Р. В. 

 

12:20-12:40 Токсичні ураження печінки в клініці професійних захворювань 

професор д. мед. н. Родіонова В. В. 

ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна  

12:40-13:00 Жирова хвороба печінки у пацієнтів працездатного віку – фокус на 

есенціальні фосфоліпіди  

  д. мед. н. професор Разумний Р. В. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

13:00-13:20  Кашель і професія: діагностика та лікування з точки зору доказової 

медицини-2020  

  д. мед. н. професор Гашинова К. Ю. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

13:20-13:40  Кашель у пацієнтів працездатного віку – проблема діагностики та 

можливості сучасної терапії 

  д. мед. н. професор Разумний Р. В. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

13:40-14:00  Вибір комбінованого бронходилататора для лікування ХОЗЛ  

  радник з медичних питань к. мед. н. Гвоздик М. В. 

  компанія ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина 

14:00-14:20  Як продовжити працездатний вік пацієнтів? Cкринінгові тести 

  медичний експерт доктор Кiдонь В. П.  

  Лабораторія СИНЄВО 

14:20-14:40 Сучасні можливості ефективного контролю больового синдрому в 

амбулаторних умовах 

 д. мед. н. професор Саволюк С. И. 

 НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна 

14:40-15:00 Обговорення та відповіді на запитання 

 

 

Третє пленарне засідання 

Головуючі: 

професор д. мед. н Конопкіна Л. І, професор д. мед. н. Шейко С. О., к. мед. н. 

Рубцов Р. В. 

 

15:20-15:40 Легеневий альвеолярний протеїноз: що ми знаємо про цю хворобу 

сьогодні? 

д. мед. н. професор Конопкіна Л.І. 

 ДЗ «ДМА», м. Дніпро, Україна 

15:40-16:00 Особливості формування гіпертензивного серця у гірників з 

артеріальною гіпертензією 

 д. мед. н. професор Шейко С. О., д. мед. н. професор Василенко А. М. 



 ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

16:00-16:20 Особливості змін гуморального імунітету та функціональної 

активності імунних клітин у працівників гірничорудної та 

металургійної  промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні 

з хронічним обструктивним захворюванням легень.  

к. мед. н. Рубцов Р. В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», 

м. Кривий Ріг 

16:20-16:40 Обговорення та відповіді на запитання 



17 вересня 2020 р. 

Перше пленарне засідання 
 

Головуючі:  

професор д. мед. н. Варивончик Д. В., професор д. мед. н. Родіонова В. В., професор 

д. мед. н. Дитятковська Є. М., професор д. мед. н. Ткач С. І. 

 

09:00-09:20 Професійна захворюваність та профілактика COVID-19 серед 

працівників галузі охорон здоров’я України (березень–серпень 

2020 р.) 

 д. мед. н. професор Варивончик Д. В. 

НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна 

09:20-09:40 Тематичне удосконалення лікарів з професійної патології – 

передумова підвищення якості профілактичних медичних оглядів 

працівників 

д. мед. н. професор Ткач С. І., д. мед. н. проф. Карабан О. М., к. мед. н. 

доц. Боровик. І. Г., Бандурян В. В. 

ХМАПО, м. Харків 

09:40-10:00 Свинцева інтоксикація: клініко-лабораторні прояви, можливості 

лікування. Клінічний випадок 

професор д. мед. н. Родіонова В. В. 

ДЗ  «ДМА», м. Дніпро, Україна  

10:00-10:20  Контроль бронхіальної астми: чи все залежить тільки від 

лікарської речовини? Корисні поради для працюючого пацієнта  

д. мед. н. професор Гашинова К. Ю. 

ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

10:20-10:40 Нова глава в терапії БА. Від рекомендацій – до пацієнта 

д. мед. н. професор Дитятковська Є. М. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро, Україна 

10:40-11:00 Бронхіальна астма: від загострення до контролю 

 радник з медичних питань Бойко М. А. 

 компанія ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Україна  

11:00-11:20  Яка різниця? Або все, що потрібно знати про антигістамінні 

препарати 

д. мед. н. Гогунська І. В. 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України»  

11:20-11:40 Нові можливості діагностики професійної алергії 

д. мед. н. професор Дитятковська Є. М. 

ДЗ  «ДМА», м. Дніпро, Україна  

11:40-12:00 Вимірювання фракції оксиду азоту у повітрі, що видихається: що 

повинен знати практикуючий лікар? 

  д. мед. н. професор Гашинова К. Ю. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

12:00-12:20 АВАМІС – обґрунтований вибір при алергічному риніті 



 радник з медичних питань Ліфінський О. П. 

 компанія ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Україна  

 

12:20-12:40  Обговорення та відповіді на запитання  

 

 

Друге пленарне засідання 
Головуючі:  

професор д. мед. н. Курята О. В., д. мед. н. професор Борисова І. С., к. мед. н., ст. н. с. 

Голик В. А. 

 

12:40-13:00  Остеоартрит у осіб працездатного віку. Доказові можливості 

базисної терапії 

  д. мед. н. професор  Курята О. В. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро, Україна 

13:00-13:20  Ведення пацієнта з постійною формою фібриляції передсердь  

  д. мед. н. професор Ханюков О. О. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

13:20-13:40  Біль у нижній третині спини у осіб працездатного віку: погляд 

ревматолога 

 Лисунець Т. К. 

Експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Ревматологія», КП 

«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова «ДОР», 

м. Дніпро, Україна 

13:40-14:00  Система реабілітації в Україні: сучасні законодавчі та нормативні 

зміни та їх перспективи 

 к. мед. н., ст. н. с. Голик В. А. 

 НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна 

14:00-14:20 Інвалідність працездатного населення України 

 д. мед. н. професор Борисова В. А. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

14:20-14:40 Обговорення та відповіді на запитання  

 

Третє пленарне засідання 
Головуючі: д. мед. н. професор Потабашний В. А., д. мед. н. професор Ханюков О. О. 

 

14:40-15:00  Актуальні питання медичної реабілітації пацієнтів з ІХС, які 

перенесли інфаркт міокарда, з коморбідним ХОЗЛ 

  д. мед. н. професор Потабашний В. А. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

15:00-15:20 Радон як природний фактор іонізуючого випромінювання в 

залізорудному регіоні та захист від нього 

 к. б. н. Іщенко Л. О. 



 ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини», м. Кривий Ріг 

15:20-15:40 Профілактика цереброваскулярних захворювань у хворих на 

вібраційну хворобу від загальної вібрації, осіб працездатного віку 

(доцільність і методологія оцінки її ефективності)  

Гринюк С. В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини», м. Кривий Ріг 

15:40-16:00 Профілактика цереброваскулярних захворювань у працівників 

працездатного віку, які працюють в умовах дії виробничої 

вібрації (критерії необхідності) 

Матвійчук Т. Д. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини», м. Кривий Ріг 

16:00-16:20  Ризик розвитку професійного ларингіту у вчителів 

Савушина І. В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини», м. Кривий Ріг 

16:20-16:40  Сучасні можливості метаболічної терапії серцево-судинних 

захворювань 

  д. мед. н. професор Ханюков О. О. 

  ДЗ «ДМА», м Дніпро, Україна 

16:40-17:00  Закриття конференції. Прийняття резолюції конференції. 


