
Початок заходу 10:00 

 
Вітальне слово 
Піонтковська Оксана Володимирівна, Головний лікар КЗОЗ 
Обласної дитячої клінічної  лікарні №1 м.Харкова, доктор 
медичних наук, професор  

 
Доповіді учасників круглого столу 

 
1. Досвід роботи першого в Україні Харківського Регіонального 

центру дитячої імунології. Історія становлення, перспективи 
розвитку.  

Савво О.М. Головний позаштатний спеціаліст з дитячої 
імунології управління охорони здоровя  Харьківської державної 
адміністрації, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
загальної і клінічної імунології і алергології  Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна. 
 

2. Шлях до діагнозу пацієнтів із ПІД 
Бондаренко А.В. Доктор медичних наук, доцент кафедри 
дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО 
імені П.Л. Шупика. Член Європейського товариства з 
первинних імунодефіцитів (ESID), член товариства клінічних 
імунологів (CIS), член організаційного комітету Центрально-
Східно-Європейського міжнародного освітнього проекту “J-
project”. Член правління ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої 
імунології» та ГО «Рідкісні імунні захворювання». 
 

3. Первинні  іммунодефіцити у дорослих. 
Хіміч Т.Ю. Головний позаштатний спеціаліст клінічної 
імунології управління охорони здоровя  Харьківської державної 
адміністрації, кандидат медичних наук, доцент 
ПВН№2  Харківського національного медичного університету 

4. Труднощі лікування пацієнтів із первинними імунодефіцитами в 
Україні 

Степановський Ю.С. Кандидат медичних наук, асистент 
кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології 
НМАПО імені П.Л. Шупика. Виконавчий директор ГО 
«Всеукраїнська асоціація дитячої імунології», член ГО «Рідкісні 
імунні захворювання». 
 

5. Принципи ведення первинних імунодефіцитів в міжнародному та 
українському розрізі. 

Циценко А.Б. Кандидат філософських наук, керівник комітету 
проектного розвитку ГО «Рідкісні імунні захворювання». 

 
Модератор – Анна Богданівна Циценко.  
 

18 - 28 квітня 2017 року – Всесвітній тиждень первинних імунодефіцитів 
(WPIW). Цьогоріч в третє  в Україні будуть проведені масштабні заходи 
щодо привернення уваги до проблеми пацієнтів з первинними 
імунодефіцитами (далі ПІД). 
Протягом тижня з цієї нагоди пацієнти, сім`ї, громадські активісти та 
працівники охорони здоров`я об`єднаються щоб закликати усіх до 
підвищення обізнаності та мобілізації, щоб вивести з тіні реальний стан 
проблем пацієнтів з ПІД.  
Первинні імунодефіцити – складні комплексні захворювання, які 
вимагають комплексної терапії; незважаючи на класифікація як рідкісні 
захворювання, ПІД вражають більше чим 6 мільйонів людей по всьому 
світу, не зважаючи на стать, вік чи географічні кордони. В Україні, згідно з 
даними офіційної статистики МОЗ на 2013 рік кількість пацієнтів з ПІД за 
рубрикою МКХ D 80-84 склала 2913 осіб. 
Первинний імунодефіцит (ПІД) виникає у людей, в яких імунна система або 
відсутня або неспроможна нормально функціонувати. ПІД можуть 
проявлятись у вигляді «звичайних» інфекцій, іноді призводячи до того, що 
лікарі лікують інфекції, не знаючи про основну причину, дозволяючи хворобі 
повторюватись, та залишаючи пацієнта вразливим до пошкодження 
життєво важливих органів, інвалідності або навіть смерті.  

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.odkbkharkiv.com/piontkovska
https://www.odkbkharkiv.com/piontkovska
https://www.odkbkharkiv.com/piontkovska


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Круглий  стіл в підтримку обізнаності про первинні імунодефіцити 
 

ДОСЛІДЖУЙ. ДІАГНОСТУЙ. ЛІКУЙ 
 

 
 
 

 
 

24 квітня 2017 
Харків 
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