
Міжвузівський науково-практичний семінар 

«КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ВАРІАНТИ ОЖИРІННЯ: 

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ, ЇХ ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ ТА 

ЛАБОРАТОРНІ МАРКЕРИ» 

 

26 листопада 2021 р. співробітники кафедри внутрішньої медицини 

прийняли участь у міжвузівському науково-практичному семінарі до 

всесвітнього дня боротьби з ожирінням. 

Організаторами семінару виступили кафедра внутрішньої медицини 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кафедра 

клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного 

університету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Форма 

проведення – дистанційна, на платформі ZOOM. 

Присутніми були 36 співробітників кафедр ВУЗів. Семінар включав 5 

доповідей у формі презентацій на клінічну тематику, де висвітлені 

особливості проявів метаболічного синдрому у дорослих і дітей та його 

клініко-лабораторні маркери. Виступи перепліталися з обговореннями 

учасниками семінару означених проблем. 

Після завершення семінару усі учасники отримали сертифікати, що 

підтверджують участь у заході. Організатори семінару домовилися про 

продовження співпраці. 

 

 

Межвузовский научно-практический семинар 

«КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ОЖИРЕНИЯ: 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, ИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ» 

 

26 ноября 2021 г. сотрудники кафедры внутренней медицины приняли 

участие в межвузовском научно-практическом семинаре, приуроченном ко 

всемирному дню борьбы с ожирением. 



Организаторами семинара выступили кафедра внутренней медицины 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, кафедра 

клинической лабораторной диагностики Национального фармацевтического 

университета, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет». Форма 

проведения – дистанционная, на платформе ZOOM. 

Присутствовали 36 сотрудников кафедр ВУЗов. Семинар включал 5 

докладов в форме презентаций по клинической тематике, где отражены 

особенности проявлений метаболического синдрома у взрослых и детей и его 

клинико-лабораторные маркеры. Выступления переплетались с 

обсуждениями участниками семинара обозначенных проблем. 

После завершения семинара все участники получили сертификаты, 

подтверждающие участие в мероприятии. Организаторы семинара 

договорились о продолжении сотрудничества. 

 

Bilateral scientific and practical seminar 

"CLINICAL-PATHOGENETIC VARIANTS OF OBESITY: METABOLIC 

DISORDERS, THEIR THERAPEUTIC CORRECTION AND 

LABORATORY MARKERS" 

 

On November 26, 2021, the staff of the Department of Internal Medicine 

took part in the scientific and practical seminar, timed to World Obesity Day. 

The seminar was organized by the Department of Internal Medicine of 

V.N.Karazin Kharkiv National University, the Department of Clinical Laboratory 

Diagnostics of the National Pharmaceutical University, the State Higher 

Educational Institution "Uzhgorod National University". The form of the event was 

remote, on the ZOOM platform. 

The conference was attended by 36 scientists, lecturers and other 

participants from the mentioned universities. The seminar included 5 reports in the 

form of presentations on clinical topics, which reflected the features of the 

manifestation of metabolic syndrome in adults and children and its clinical and 



laboratory markers. The speeches were intertwined with the discussions of the 

participants of the seminar on the mentioned problems. 

At the end of the seminar, all participants received certificates confirming 

their participation in the event. The organizers of the seminar agreed to continue 

cooperation. 

 

 


