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Конференція проводиться дистанційно
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9.00–9.10
Відкриття конференції 
Вітальне слово 
перший проректор з науково-педагогічної 
роботи та післядипломної освіти 
Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця д.мед.н., проф. 
Науменко О.М.

Пленарне засідання 1:
Захворювання 
внутрішніх органів: 
патогенез, клініка, 
сучасні методи 
діагностики. 
Психологічні аспекти 
первинного контакту 
з хворим

Модератор:   
Мойсеєнко Валентина Олексіївна,   
академік АН ВО України, д.мед.н., 
професорка

9.10–9.30
COVID-19: Імунологічна реабілітація. Вакцинація. 
Волянський Андрій Юрійович / Andrii  Volyanskii,  
д.мед.н, завідувач лабораторії імунореабілітології
ДУ   «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова 
НАМН України», лабораторія імунореабілітології (Харків, 
Україна)

9.30–10.00
Лабораторна верифікація патології печінки у хворих, 
які перенесли Covid-19
Пінський Леонід Леонідович / Leonid Pinsky, д.мед.н., 
професор 
Національний медичний університет імені О.О. 
Богомольця, кафедра клінічної фармакології та клінічної 
фармації (Київ, Україна)

10.00–10.30 
Психологізація звичайного життя: що потрібно знати 
лікарю і пацієнту
Чуманська Олена Леонідівна / Olena Chumanskaya, 
к.мед.н., психотерапевт, психіатр, психолог
консультант Кризисної служби середньої Франконії 
(Нюрнберг, Німеччина)
(Krisendienst Mittelfranken; Uni-Klinikum Erlangen, Helli-
genfeld)
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Фахова 
школа

10.30–10.50
Мистецтво лікування верхніх дихальних шляхів в 
умовах сьогодення
Діхтярук Олександр Вікторович, к.мед.н., доцент
Національний медичний університет імені О.О. 
Богомольця,  кафедра оториноларингології (Київ, 
Україна)

10.50–11.30
Чи можливо підвищити адаптаційні можливості 
дітей шкільного віку у період карантину та 
дистанційного навчання?
Квашніна Людмила Вікторівна / Lyudmila Kvashnina, 
д.мед.н., професорка
ІПАГ імені акад. О. М. Лук’янової НАМН України, 
відділення медичних проблем здорової дитини та 
преморбідних станів (Київ, Україна)

11.30–12.00
Профілактика та лікування вірусних інфекцій у дітей 
старшого віку та дорослих
Шарікадзе Олена Вікторівна / Olena Sharikadze, к.мед.н., 
доцент
Національний університет охорони здоров’я України 
імені П.Л. Шупика, кафедра педіатрії № 1 (Київ, Україна)
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Пленарне засідання 2:
Актуальні питання 
сучасної  
гастроентерології

Модератор:   
Соловйова Галина Анатоліївна, д.мед.н., 
професорка, керівник гастроцентру 
МЦ «Універсальна клініка» «Оберіг»

12.00–12.20
Деякі аспекти взаємодії кишкового мікробіому зі 
здоров’ям та хворобами сучасної людини
Губська Олена Юріївна / Olena Gubska, д.мед.н., 
професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних 
хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця (Київ, Україна)

12.20–12.40
Імунологічні аспекти корекції мікробіоти 
кишечника в умовах Covid_19
Мойсеєнко Валентина Олексіївна / Valentyna Moysey-
enko, д.мед.н., професорка 
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішньої 
медицини № 2 (Київ), Smart Medical Center (Київ, 
Україна)

12.40–13.00
Функціональна диспепсія: діагностика та 
лікування сьогодні
Соловйова Галина Анатоліївна / Galyna Solovyova, д.мед.н., 
професорка, завідувачка кафедри внутрішньої медицини 
стоматологічного факультету 
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, керівник гастроцентру 
МЦ «Універсальна клініка» «Оберіг» (Київ, Україна)
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13.00–13.20
Гепатологічні ризики поліморбідного пацієнта: 
практичні аспекти
Чернявський Володимир Володимирович / Volodymyr 
Chernyavsky, д.мед.н., професор 
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини №1 
(Київ, Україна)

13.20–13.40
Метаболічне запалення та системна коморбідність 
при хронічних захворюваннях печінки
Губська Олена Юріївна / Olena Gubska, д.мед.н., 
професор, завідувачка кафедри терапії, інфекційних 
хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Пленарне засідання 2:
Актуальні питання сучасної гастроентерології

13.40–14.00
Алкогольна хвороба печінки: діагностика та 
лікування сьогодні
Соловйова Галина Анатоліївна / Galyna Solovyova,  
д.мед.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої 
медицини стоматологічного факультету 
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця (Київ), керівник гастроцентру 
МЦ «Універсальна клініка» «Оберіг» (Київ, Україна)

14.00–14.20
Вплив Covid-19 на стан та функцію підшлункової 
залози 
Манжалій Еліна Георгіївна / Elina Manzhalii , к.мед.н., 
доцент 
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця,  кафедра пропедевтики внутрішньої 
медицини № 2 (Київ, Україна)



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯнауково-практична онлайн конференція з міжнародною участю17.02 '2
1

10 11

Пленарне засідання 3:
Актуальні питання 
внутрішньої медицини: 
коморбідна патологія

Модератор:   
Губська Олена Юріївна,  
д.мед.н., професорка, президентка 
Української асоціації функціональної 
медицини

14.20–14.40
Міфи, які заважають легко досягати мети*
Селюк Мар’яна Миколаївна / Mariana  Seliuk, к.мед.н., 
професор 
Українська військова академія, кафедра терапії (Київ, 
Україна)

14.40–15.00
Ефективність кріоабляції фібриляцій передсердь 
Alexandr Berkowitsch, senior Research Scientist
(Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim, Germany, Німеччина)

15.00–15.20
Актуальні питання ендокринної гінекології 
і репродуктології  в практиці сімейного лікаря
Борис Олена Миколаївна / Olena Borys, д.мед.н., 
професор, головний репродуктолог ДОЗ України
Національний університет охорони здоров’я України 
імені П.Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та 
репродуктології, УДІР (Київ, Україна)

*Доповідь здійснюється за підтримки ТОВ «Серв’є Україна» та не є підставою для 
нарахування балів фахівцям у сфері охорони здоров’я за системою безперервного 
професійного розвитку
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15.20–15.40
Залізодефіцитна анемія очима експертів 
Американської гастроентерологічної асоціації
Губська Олена Юріївна / Olena Gubska, д.мед.н., 
професорка, завідувачка кафедри терапії, інфекційних 
хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця (Київ, Україна)

15.40–16.00
Гіперферитинемії: діагностика та клінічна 
інтерпретація
Кисельова  Олена Анатоліївна / Olena Kyselova, к.мед.н., 
гематолог, трансфузіолог, терапевт
Smart Medical Center (Київ, Україна)

Пленарне засідання 3:
Актуальні питання внутрішньої медицини: 
коморбідна патологія

16.00–16.20
Використання клінічної генетики та метаболоміки в 
практиці сімейного лікаря
Турова Людмила Олександрівна / Lyudmila Turova, 
к.мед.н., с.н.с.
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, кафедра клінічної імунології та 
алергології з секцією медичної генетики (Київ, Україна)

16.20–16.40
Муколітична терапія хронічних обструктивних 
захворювань легень
Добрянський Дмитро Вікторович / Dmytro Dobryanskii, 
к.мед.н., доцент
Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини № 3 
(Київ, Україна)
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Пленарне засідання 3:
Актуальні питання внутрішньої медицини: 
коморбідна патологія

16.40–17.00
Мотиваційний діалог в практичній медицині
Пилипчак Олена Макарівна / Olena Pylypchak,  
сімейний лікар, магістр психології, медичний психолог
Амбулаторія сімейної медицини ЦП МСД 4 (Київ, 
Україна)

17.00–17.20
Проктолог поспішає на допомогу: диференційна 
діагностика «незручних» проблем
Шамрай Дмитро Вікторович / Dmytro Shamray, лікар-
проктолог, онколог 
Київський медичний університет (Київ, Україна)

17.20–17.40
Діагностика дефіциту мієлопероксидази фагоцитів 
як однієї з найпоширенішої імунодефіцитної хвороби 
в практиці сімейного лікаря
Мальцев Дмитро Валерійович / Dmitrii Maltsev,  
к.мед.н., доцент
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
НДІ експериментальної та клінічної медицини (Київ, Україна)

Відповіді на запитання.
Закриття конференції.
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4Life Трансфер Фактор™ Кардіо (120 капсул) 
 

Патент США No 6468534 та патент США No 7815943 
 
Трансфер Фактор™ Кардіо – це 
спеціалізований цільовий 
комплекс природних речовин для 

забезпечення всебічної живильної та функціональної підтримки 
серцево-судинної системи. Крім базової зміцнюючої дії основного 
компонента – Цільового трансфер фактора, додаткові синергетичні 
інгредієнти допомагають підтримувати нормальний артеріальний 
тиск і рівень холестерину, що необхідно для повноцінної роботи 
серця. 
Цільові Трансфер фактори посилюють імунну відповідь організму і 
спрямовують її проти мікробів і інфекцій, які відіграють ключову роль 
у розвитку серцево-судинних захворювань. 
Синергетичний вітамінно-мінеральний комплекс у поєднанні з 
цільовими трансфер факторами сприяє поліпшенню стану серцево-
судинної системи шляхом: 
• Захисту тканин серця і судин від впливу вільних радикалів 
• Підтримки нормального кровообігу в периферичних судинах 
• Збереження еластичності кровоносних судин  
• Підтримання нормального рівня гомоцистеїну 
Рекомендації до споживання:  
- використовується в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело пептидів, вітамінів, 
мінеральних речовин, флавоноїдів для підтримки нормального функціонування імунної та серцево-
судинної систем, загального зміцнення організму. 
Спосіб споживання: 
Дорослим по 2 капсули двічі на добу під час їжі, або за рекомендацією лікаря 
Склад: Одна капсула продукту (760,6 мг) містить:  
Цільовий 4Life Трансфер Фактор (фірмовий екстракт з яєчного жовтка) - 50 мг; магнію аргінат; магнію 
лізинат; магнію аскорбат; екстракт часнику; екстракт глоду колючого; цитрат калію; аскорбінова кислота; 
Вітамін Е; екстракт іглиці шипуватої; цинку аргінат; екстракт дріжджів червоного рису; екстракт гінкго 
білоба; імбирна олія; ніацинамід; міді гліцинат; селенометіонін; екстракт гірчака японського; бета-
каротин; фолієва кислота; аскорбіл пальмітат; коензим Q10; піродоксину гідрохлорид, цианокобаламін . 
Харчова (поживна) цінність (на добу - 4 капсули): Вітамін А - 2500 МО; Вітамін С - 200 мг; Вітамін Е - 100 
МО; Ніацин - 20 мг; Вітамін В6 - 2 мг; Фолат - 400 мкг; Вітамін В12 - 8 мкг; Магній - 180 мг; Цинк - 10 мг; 
Селен - 50 мкг; Мідь - 2 мг; Калій - 48 мг. 
Застереження до споживання: 
Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, 
люди похилого віку або будь-яка особа з будь-якими захворюваннями перед вживанням цього продукту 
повинні радитися з лікарями. 

 
 
 
Придбати оригінальну продукцію ви можете:  
Центр 4Life Трансфер Фактор Україна:        м. Київ, вул. Терещенківська, 13, оф. 22 
+38 (063/095/097) 113-14-15, 044 592-97-98       https://transferfactor.IN.ua 

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова 
НАМН України»

Українська асоціація функціональної медицини 

ТОВ «Юстон Інфо»

ОРГАНІЗАТОРИ: ПАРТНЕРИ:

СПОНСОРИ

6www.promedcs.com

grafický symbol – stylizovaná tableta
graphic symbol – stylized tablet

графический символ — стилизованнaя таблеткa

název společnosti
company name

название компании

latinka
latin alphabet

латинский алфавит

cyrilice
cyrillic

кириллический алфавит

СПОНСОРИ

LTD ТОВ “ЮСТОН ІНФО”
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АКВАДЕТРИМ® 
& ОЛІДЕТРИМ

ОПТИМІЗУЄ ІМУННУ ВІДПОВІДЬ

ПРОФІЛАКТИЧНА ДОЗА:  
по 1000 – 2000 МО  
щоденно курсами

по 1-2 капсулі  
на добу

Аквадетрим. № UA/9205/01/01 от 18.05.2016 до 18.05.2021. 
Перед застосуванням, обов’ язково проконсультуйтеся з лікарем. Препарат відпускається за рецептом. 
Олідетрим Кідс: Науково-експертна оцінка №96 від 21.12.2017 р. Олідетрим 1000: Науково-експертна оцінка №97 від 21.12.2017 р. Олідетрим 2000, Олідетрим 4000: 
Звіт за результатами робіт санітарно-епідеміологічної оцінки №8/1731 від 19.05.2017 р. Олідетрим є дієтичною добавкою та не є лікарським засобом. Реклама дієтичної 
добавки. Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Перечисленi назви npeпapaтiв є зареєстрованими торговими марками 
Польфарма. Права на використання торгових марок належать Польфарма. 3 iнформацією про nрепарати Ви можете ознайомитися в інструкціях для медичного 
використання. За додатковою iнформацiєю щодо npenapaтiв Ви можете звернутися до ТОВ “Польфарма ЮА”, 04070, Київ, вул. lллінська, 8, п. 11, 5 поверх, тел. (044) 498-
90-07, факс (044) 498-93-87. Повiдомити про небажане явище або скаргу на якiсть препаратiв Ви можете до 
ТОВ “Польфарма ЮА”, 04070, Київ, вул. lллінська, 8, п. 11, 5 поверх, тел.: (044) 498-90-07, (066) 416-57-15, або на e-mail: info.ukraine@polpharma.com

ТЕРАПЕВТИЧНА ДОЗА: 
від 4000 МО в залежності від ступеню дефіциту  
вітаміну D3  з переходом на профілактичну дозу

вітамін D3 для попередження  
і лікування ГРІ та їх ускладнень

по 1 дозі 
(500 МО)  
на добу

Вітамін D3  
на основі наноміцел

по 1 дозі  
(600 МО)  
на добу

Лінійка масляних 
капсул вітаміну D3


