
16 травня 2018 року 

Четверта
науково-практична

конференція
«Міждисциплінарні 

проблеми ревматології»

Програма-запрошення



Вельмишановний (а)________________________________________________

Маємо честь запросити Вас взяти участь у науково-практичній конференції 
«Міждисциплінарні проблеми ревматології»

Учасниками конференції будуть провідні спеціалісти України, включаючи го-
ловних обласних ревматологів.

Конференція буде проходити 16 травня 2018 року за адресою:
м. Київ, готель «Прем’єр Готель «Русь»» (вул. Госпітальна, 4; поряд зі станці-

єю метро «Палац спорту» чи «Кловська»).

ОРГАНІЗАТОРИ:
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,

кафедра внутрішньої медицини №3
Асоціація ревматологів м. Києва

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:
ЦЕХМІСТЕР Ярослав Володимирович

В.о. ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 
член-кореспондент НАПН України, професор, д.пед.н.

СПІВГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:
Яременко Олег Борисович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3  
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  
президент Асоціації ревматологів м. Києва, професор, д.мед.н.

ПРОГРАМА-ЗАПРОШЕННЯ
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ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Борткевич О.П. д.мед.н., професор, головний науковий співробітник 

відділу некоронарних хвороб серця та ревматології 
Державної установи «Національний науковий центр 
„Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” 
НАМН України»                                     

Вітовська О.П. д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології 
Національного медичного університету імені  
О.О. Богомольця

Гармиш О.О. к.мед.н., старший науковий співробітник відділу неко-
ронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології 
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіоло-
гії імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України»

Гнилорибов А.М. д.мед.н., професор
Головач І.Ю. д.мед.н., професор, завідувач відділення ревматології 

та внутрішньої патології Клінічної лікарні «Феофанія» 
Державного управління справами

Медведь В.І. член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, керівник 
відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Рекалов Д.Г. д.мед.н., професор, головний позаштатний ревматолог 
Запорізької області

Свінціцький А.С. д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх  
хвороб стоматологічного факультету Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця

Сміян С.І. д.мед.н., професор, завiдувач кафедри внутрішньої ме-
дицини №2 ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

Станіславчук М.А. д.мед.н., професор, завiдувач кафедри внутрішньої 
медицини №1 Вінницького національного медичного 
університету імені М.І.Пирогова

Степанова Н.М. д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №3 
Національного медичного університету імені О.О.Бого-
мольця

Тер-Вартаньян С.Х.  к.мед.н., віце-президент Асоціації ревматологів м. Києва
Федьков Д.Л. к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №3 

Національного медичного університету імені О.О.Бого-
мольця
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Конференц-зал, секція AEF
9.00 – 9.15 Відкриття конференції, привітання.

Пленарне засідання «Діагностично-лікувальні між- та мультидисциплінарні  
   проблеми»
  Президія: проф. М.А. Станіславчук, проф. С.І. Сміян,  
        проф. О.Б. Яременко
9.15 – 9.30  Проф. О.В. Андрушко - Причини гарячки невідомого походження: 

аналіз реальної медичної практики
9.30 – 9.45  Проф. М.А. Станіславчук – Периопераційна терапевтична такти-

ка у ревматологічних хворих

РЕГЛАМЕНТ
Реєстрація делегатів та гостей конференції розпочинається 

16 травня 2018 року о 8.00 в холі готелю «Прем’єр Готель Русь».

Відкриття: 16 травня 2018 р. о 9.00
Закриття: 16 травня 2018 р. о 18.00

Після закінчення конференції учасники отримають сертифікат учасника.
Мови конференції: українська, російська.

Презентація – мультимедійна.

ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Інформаційний партнер: медична газета «Здоров’я України»

Під час проведення конференції працюватимуть виставки лікарських препаратів  
провідних фармацевтичних компаній.

HOFFMAN-La ROCHE Ltd (Швейцарія) 

ТОВ DILEOFARMA (Україна)

ProPharma (Україна)

Takeda (Україна)

AbbVie (США)
ТОВ «Др. Редді’с Лабораторіз» (Україна)

JANSSEN (США)
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9.45 – 10.00  Проф. Ю.Л. Кучін – Знеболення у хворих з ревматичними захворю-
ваннями суглобів

10.00 – 10.15  Проф. С.І. Сміян - Ревматичні дегенеративні і запальні захворю-
вання хребта в клінічній практиці: симптоматична і тривала 
терапія

10.15 – 10.30  Проф. О.О. Хаустова – Психосоматичний підхід до проблем ревма-
тології

10.30 – 10.50  Проф. О.Б. Яременко – Симптоматична (і не тільки) терапія при 
спондилоартриті

10.50 – 11.10  Доц. Д.Л. Федьков - Принципи локального застосування глюкокор-
тикоїдів в ревматології

11.10 – 11.30  К.мед.н. О.О. Гармиш – Вибір терапії при анкілозивному спондиліті 
в поєднанні з цукровим діабетом: як отримати ефект та уникну-
ти ускладнень?

11.30 – 11.45  Доц. Чернявський В.В. - Медикаментозно-індуковані гастроенте-
ропатії: практичні аспекти профілактики та лікування

Круглий стіл «Безпека високотехнологічних методів лікування в ревма-
тології»

 Учасники: доц. Д.Л. Федьков, проф. І.Ю. Головач,  
  к.мед.н. О.О. Гармиш, проф. О.Б.Яременко 

11.45 – 12.05  Доц. Д.Л. Федьков - Основні аспекти безпеки використання біоло-
гічних агентів в практиці ревматолога 

12.05 – 12.25  Проф. І.Ю. Головач - Питання загальної та серцево-судинної безпе-
ки біологічної терапії 

12.25 – 12.40  К.мед.н. О.О. Гармиш – Кардіоваскулярна коморбідність у хворих на 
ревматоїдний артрит: нові дані і нові можливості

12.40 – 13.00  Проф. О.Б. Яременко - Перспективи та безпека тканинної інжене-
рії при остеоартрозі

13.00 - 14.00  Кава-брейк (обід) – 60 хв.
Конференц-зал, секція AEF

14.00 – 14.30  Лекція проф. І.Ю. Головач – Вибір нестероїдних протизапальних 
препаратів у пацієнтів ревматологічного профілю на прикладі клі-
нічних випадків

Секційне засідання «Ураження церебральних судин при ревматичних 
захворюваннях: платформа для взаємодії різнопрофільних 
фахівців»

 Модератори: проф. О.Б. Яременко, проф. А.М. Гнилорибов,  
проф. О.П. Вітовська
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14.30 – 14.45  Проф. О.Б. Яременко – Гігантоклітинний артеріїт: сучасний 
стан проблеми

14.45 – 15.00  Проф. А.М. Гнилорибов - Клініка та діагностика церебральних 
васкулітів очима ревматолога та терапевта (що робити, коли 
хворого спрямував невролог для виключення васкуліту?)

15.00 - 15.15  Проф. О.П. Вітовська – Офтальмологічні судинні прояви ревма-
тичних захворювань

15.15 – 15.30  Проф. О.А. Мяловицька – Особливості клінічного перебігу, діа-
гностики церебральних васкулітів при системних захворюваннях 
сполучної тканини: погляд невролога

Секційне засідання «У фокусі – нирки»
 Модератори: проф. Д.Г. Рекалов,  проф. Н.М. Степанова,  

       проф. О.А. Дядик
15.30 – 15.45  Проф. Д.Г. Рекалов – Системний червоний вовчак: акцент на 

нефропротекції
15.45 – 16.00  К.мед.н. Ю.В. Білявська – «Непротокольне» лікування люпус-неф-

риту
16.00 – 16.15  Проф. І.Ю. Головач, Стельмащук В.П., Матійко В.М., к.мед.н. Чі-

пко Т.М. – Клінічний випадок успішного лікування синдрому Гудпас-
чера

16.15 – 16.30  Проф. Н.М. Степанова - Нефротоксичність антиревматичних 
лікарських засобів

16.30 – 16.45  К.мед.н. М.Б. Величко - Системний АА амілоїдоз, асоційований з 
ревматологічними захворюваннями

16.45 – 17.00  К.мед.н. О.О. Гармиш, проф. О.А. Дядик – Тубулоінтерстиціаль-
не ураження нирок при ревматичних захворюваннях: можливості 
діагностики та лікування

17.00 – 17.15  Проф. Д.Д. Іванов – Ниркова безпека використання комбінованої 
терапії кальцію та вітаміну Д у пацієнтів з остеопорозом

Клінічний семінар «Актуальні питання курації ревматологічних  
хворих»

 Модератори: член-кор. НАМН України, проф. В.І. Медведь,  
       проф. О.П. Борткевич

17.15 – 17.30  Член-кор. НАМН України, проф. В.І. Медведь – Системний черво-
ний вовчак і вагітність 

17.30 – 17.45  Проф. О.П. Борткевич – Вітамін D як ендогенний імуномодулятор 
17.45 – 18.00  К.мед.н. Т.О. Ковганіч – Системний червоний вовчак: що нового в 

2018 році?



для нотаток



ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ПАРТНЕР

медична газета «Здоров’я України»

HOFFMAN-La ROCHE Ltd  
(Швейцарія)

ТОВ DILEOFARMA  
(Україна)

JANSSEN  
(США)

ТОВ «Др. Редді’с Лабораторіз» 
(Україна)

AbbVie  
(США)

ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ProPharma 
(Україна)

Takeda 
(Україна)


