
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ 

ім. І. І. МЕЧНИКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 

ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ» 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ  

 

ТОВ «ЮСТОН ІНФО» 

 

 

 

ПРОГРАМА 
науково-практичної конференції  

 

«Четвертий національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів 

та спеціалістів клінічної медицини» 

(за участю міжнародних спеціалістів)  

 

 

 

 

 

 

Науково-практичний семінар 

«Інтегративний форум гастроентерологів та колопроктологів» 
 

 

 

 

Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 449 від 14.10.2022 р. 

Проведення заходу узгоджено з НАМН України, затверджено МОЗ України та внесено 

до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2022 році. 
 

 

 

 

 

 

27 жовтня 2022 року – ІІ частина 

 

Харків, Київ  



Загальна організація проведення конференції 
 

Науково-практична конференція проводиться у режимі on-line. 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
 

Програмні доповіді на засіданнях – до 25 хв. 

Виступи в дискусіях та короткі повідомлення – до 5 хв. 

 

 

Реєстрація учасників конференції 
27.10.2022 

 

 

Оn-line реєстрація на участь у фаховій школі 27.10.2022 р. проводиться окремо 

за посиланням 

https://yuston.info/registration_event-23-11-2021.html 
 

 

27 жовтня 2022 року – ІІ частина 

 

10.00 – 11.30 –  Друге оn-line засідання 

11.30 – 15.00 – Семінар «ІНТЕГРАТИВНИЙ ФОРУМ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ ТА 

КОЛОПРОКТОЛОГІВ» 

 

 

Офіційне закриття конференції 

 



27.10.2022 
 

МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ: 

Мінухін Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут 

мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» 

(м. Харків) 

Шамрай Дмитро Вікторович,  к.мед.н., колопроктолог, онкохірург 

(м. Київ) 

Доповіді: 

 

10.00 – 10.40 Мінухін В.В.  (Харків)  

Сьогодення ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН 

України” (результати роботи за 2019 – 2021 рр.) 

 

10.40 – 11.00 Пономаренко С.В. (Харків) 

Дослідження антимікробної активності карбонільних сполук, отриманих з 

рослинної сировини 

 

 

Семінар     

«ІНТЕГРАТИВНИЙ ФОРУМ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ ТА 

КОЛОПРОКТОЛОГІВ» 

 

МОДЕРАТОР ЗАХОДУ: 

Шамрай Дмитро Вікторович,  к.мед.н., колопроктолог, онкохірург 

 

11.00-11.30 Мойсеєнко В.О. / (Київ) 

Синдром подразненого кишечника: коли звертатися до проктолога 

 

11.30-12.00 Шамрай Д.В. / (Київ) 

Приклади ефективної та неефективної взаємодії гастроентеролога та 

колопроктолога (з клінічними випадками) 

 

12.00-12.30 Гіленко Г.І. / (Київ) 
Целіакія – справжній діагноз чи данина моді? 

12.30-13.00 Домбровський Я.О. / (Київ) 

Патофорфологічна діагностика запальних захворювань кишківника. Чому 

гістологічне дослідження не завжди дозволяє встановити діагноз? 

 

13.00-13.30 Папенко М.П. / (Київ) 



Диференційна діагностика інфекційних колітів та запальних захворювань 

кишківника 

 

13.30-14.00 Скляр Н.І. (Харків) 

Мікробіологічна діагностика стану мікробіоценозу кишківника 

 

14.00-14.30 Мальцев Д.В. (Київ) 

Сучасні підходи до лікування ураження дигестивної системи у дітей з РАС у 

світлі концепції «вісі мікробіота - кишківник – мозок» 

 

14.30-14.50 Джанелідзе Д.Т. / (Київ) 

Запальні захворювання кишківника – ендоскопічні та патогісталогічні аспекти 

 

Продовження роботи форуму 

 

14.50-15.10 Осьодло Г.В. / (Київ) 

Про актуальність ГЕРХ в умовах воєнного стану та пандемії  

 

15.10-15.30 Губська О.Ю. / (Київ) 

Функціональний абдомінальний біль: лікування на первинній ланці медичної 

допомоги 

 

15.30-15.50 Турова Л.О. / (Київ) 

Особливості діагностики патогенетичних взаємозв'язків у пацієнтів з 

коморбідністю гастроентерологічної патології 

 

15.50-16.10 Осьодло Г.В. / (Київ) 

Синдром біліарного сладжу: від патогенезу до лікування 

 

16.10-16.30Джанелідзе Д.Т. / (Київ) 

НПЗП-індуковані гастро- та ентеропатії. Нові запитання та відповіді 

 

16.30-16.55 Височина І.Л. / (Дніпро)  
Оптимізація ведення пацієнтів з різними проблемами шлунково-кишкового 

тракту з огляду доказової медицини 

 

16.55-17.15 Кравец Т.В. / (Одеса) 
Підвищення ефективності лікувально-профілактичної дії пробіотичних засобів 

за допомогою оцінки їх антагоністичного впливу 
 

 

 

Офіційне закриття наукового форуму 

 



Інформаційне супроводження з підготовки та проведення 

наукового форуму: 

 

 

Інформаційні спонсорі 

 

Медицина UA 

 

 

 

 

Спонсори 

 

Дарниця 

Мегалайф  

Альпен Фарма 

Сінлаб-Україна 

Симеста  

Іпсен  

4 лайф 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Журнали 

«Аннали Мечниковського Інституту», м. Харків 

 

«Клінічна імунологія та алергологія, наука і практика», м. Київ 

 
 

 

 

 

 

Технічний організатор – ТОВ «Юстон Інфо» 

www.yuston.info 
 

 

Перегляд усіх заходів доступний 24/7/365 на порталі 

 


