ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Вельмишановні колеги!
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра педіатрії № 2
та Східноукраїнська академія педіатрії запрошує педіатрів, сімейних лікарів, лікарів
загальної практики, акушерів-гінекологів, клінічних фармацевтів, лікарів-інтернів, студентів
медичних факультетів та всіх бажаючих взяти участь у роботі наукового симпозіуму з
міжнародною участю «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ
АСПЕКТИ У РОБОТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ», який відбудеться 14 лютого 2020 року у
колонній залі північного корпусу Харківського Національного Університету імені
В.Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 6).
Головна ідея Симпозіуму – об'єднати зусилля педіатрів, клінічних фармацевтів,
акушерів-гінекологів, спеціалістів вузького профілю та лікарів загальної практики у межах
вимог безперервного професійного розвитку лікаря та налагодити міждисциплінарний
діалог для покращення якості надання медичних послуг дитячому населенню.
Згідно

Європейським

стандартам

проведення

наукових

конференцій,

симпозіумів та Конгресів, усіма спікерами у доповідях задекларовано конфлікт інтересів та
відсутня пряма або завуальована реклама лікарських засобів.
Робочі мови симпозіуму: українська, англійська.
Синхронний переклад англомовних доповідей буде забезпечено.
Реєстрація доступна за посиланням https://moderndoctor.ticketforevent.com/
ПРОГРАМА:
9.00 – 10.00 Реєстрація учасників.
10.00 – 10.10
Відкриття симпозіуму.
Професор Белозьоров Ігорь Вікторович, декан медичного факультету ХНУ
імені В.Н.Каразіна,
Пеньков Андрій Юрійович, президент СУАП.
10.10 – 10.40
Long term development after in utero exposure to drugs and chemicals.
Professor Gideon Koren (Israel) MD, FRCPC, FACMT, Head of Pharmacology Adelson
faculty of medicine, Ariel University, Head of The Motherisk Israel Program.

10.40 – 11.00
Сучасний підліток: ціннісні орієнтації у суспільстві за даними
міжнародних досліджень.
Професор Людмила Сокурянська, доктор соціологічних наук, академік Академії
наук вищої школи України, віце-президент Соціологічної асоціації України, завідувач
кафедри соціології ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Перерва на каву
11.30 – 11.50
Сучасні підходи ведення вагітності та пологів у жінок після ДРТ
Професор Ольга Грищенко, доктор медичних наук, почесний діяч науки та техніки
України, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної
академії післядипломної освіти.
11.50 – 12.20
Poisoning in children.
Professor Gideon Koren (Israel) MD, FRCPC, FACMT, Head of Pharmacology Adelson
faculty of medicine, Ariel University, Head of The Motherisk Israel Program
12.20 – 12.40
Сучасні підходи до реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги
дитячому контингенту населення у світовій практиці: соціально-економічний аспект.
Інна Кубарєва, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри соціальної
фармації ХНФаУ.
12.40 – 13.00
Бронхіальна астма у дітей в Україні та світі: як покращити її контроль?
Ігор Шевцов, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології
ХНФаУ.
Перерва на обід
14.00 – 14.30
Загальнопедіатричні аспекти йододефіциту у дітей північно-східного
регіону України.
Ганна Шлєєнкова, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 2 ХНУ
імені В.Н. Каразіна
14.30 – 15.00
Сучасний погляд на значення вітаміну Д та останні рекомендації щодо
корекції його дефіциту.
Наталія Шевченко, доктор медичних наук, завідувач кафедри педіатрії № 2 ХНУ
імені В.Н. Каразіна.
15.00 – 15.45

Круглий стіл лекторів, відповіді на питання.

15.45 – 16.00

Закриття симпозіуму, прийняття резолюції.

Адреса Оргкомітету конференції:
61053, м. Харків, просп..Ювілейний, 52-А, кафедра педіатрії № 2 ХНУ імені В.Н. Каразіна.
e-mail: pediatry1@gmail.com

