МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ТЕСТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ (UCAST)
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ (UCIC)
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ
ТА АНТИМІКРОБНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ

Міжнародний науковопрактичний симпозіум

«Адаптація законодавства України
до законодавства Європейського Союзу
у галузі охорони здоров'я: інфекційний
контроль та антимікробна резистентність»
25 квітня 2016 р. — м. Київ
26 квітня 2016 р. — м. Київ — м. Львів —
м. Одеса — м. Харків — м. Дніпропетровськ

ПРОГРАМА
Міжнародного науковопрактичного симпозіуму
«Адаптація законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у галузі охорони здоров'я: інфекційний
контроль та антимікробна резистентність»
Дата та місце проведення
25 квітня 2016 р.
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, конференцзал вченої ради Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
26 квітня 2016 р.
м. Київ — вул. Вадима Гетьмана, 6, ТРЦ «Космополіт»,
Новий КонгресХол, 5 поверх (вхід через кр Баттерфляй)
м. Харків — Медіацентр «ВРЕМЯ», вул. Сумська, 72, 2й поверх,
Торговоофісний центр «Платінум Плаза», ст. м. Університет;
м. Львів — Готель «Львів», прт. В.Чорновола 7,
новий конференцзал , 1й поверх;
м. Одеса — Готель «Лондонська», вул. Приморський бульвар, 11;
м. Дніпропетровськ — LUCIA Banquet Hall, вул. Камчатська, 63
Регламент роботи:
— реєстрація учасників з 9:00–10:00
— початок роботи о 10:00 годині
— закінчення роботи о 17:00 годині
Основні доповіді — 15 хвилин
Доповіді учасників науковопрактичної конференції — 10 хвилин
Виступи з обговорення доповідей — 5 хвилин
25 квітня
10:00

— Відкриття конференції

10:0010:10 — Привітання Представника Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я
10:1010:20 — Привітання т.в.о. Голови Державної санітарноепідеміологічної
служби України
Протаса Святослава Вікторовича
10:2010:30 — Привітання ректора Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
академіка НАМН України
Вороненко Юрія Васильовича

10:3010:45 — Стратегія стримування антибіотикорезистентності
у закладах охорони здоров'я України
Професор Толстанов Олександр Костянтинович,
проректор НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
10:4511:00 — Антимікробна резистентність та інфекції,
асоційовані з медичною допомогою в Україні
Професор Салманов Айдин Гурбанович,
Голова Національного комітету України з інфекційного контролю (UCIC)
та антимікробної резистентності (UCAST), Голова Всеукраїнської асоціації
інфекційного контролю та антимікробної резистентності, член Генерального
директорату Європейського комітету з тестування чутливості до антибіотиків
(EUCAST), завідувач кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного
контролю НМАПО імені П.Л. Шупика
11:0011:15 — Профілактика інфекцій, пов'язаних з наданням медичної
допомоги: проблеми і шляхи вирішення
Професор Морозова Неля Сергіївна,
ст. викладач Попов Олександр Олександрович, кафедра дезінфектології
і профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги
Харківської медичної академії післядипломної освіти
11:1511:30 — Досвід впровадження інфекційного контролю
та моніторинг антибіотикорезистентності
в стаціонарах Грузії
Професор Нодар Сухішвіли,
Тбіліський медичний університет, м. Тбілісі, Грузія
11:3011:45 — Профілактика післяопераційних гнійнозапальних
інфекцій та моніторинг резистентності до
протимікробних препаратів
Професор Надир Алибеков,
Азербайджанський медичний університет, м. Баку
11:4512:00 — Епідеміологічні ризики, пов'язані з навколишнім
середовищем лікарні
Професор Павло Гжесовські,
Голова Асоціації Терапевтичної гігієни Польщі, Президент Фонду Інституту
профілактики інфекцій Польщі, м. Варшава
12:00–12:30 — Перерва
12:3012:45 — Епідеміологія та профілактика катетероасоційованих
інфекцій сечовивідних шляхів
Професор Чумаченко Тетяна Олександрівна,
завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного
університету, м. Харків
12:4513:00 — Проблема антибіотикорезистентності.
Можливі шляхи вирішення
Професор Руденко Ада Вікторівна,
завідувач лабораторії мікробіології, вірусології та мікології ДУ «Інститут
урології НАМН України», м. Київ

13:0013:15 — Мікробіоценоз урогенетальних органів у жінок зі зміною
репродуктивного здоров'я та соматоформними
захворюваннями при порушенні вегетативного гомеостазу
Професор Подольський Василь Васильович,
к.м.н. Подольський Володимир Васильович,
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
13:1513:30 — Стан моніторингу антимікробної резистентності в Україні
Глушкевич Тетяна Георгіївна,
Головний позаштатний бактеріолог МОЗ України, м. Київ, завідувач бак.
лабораторії Укр. СДС МОЗ України
13:3013:45 — Нозокоміальні інфекції в клініці внутрішніх хвороб:
шляхи вирішення
Професор Дуда Олександр Костянтинович,
завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ.
13:4514:00 — Питання інфекційного контролю
та антибіотикорезистентності в неонатології
Професор Шунько Єлизавета Євгеніївна,
доцент Краснова Юлія Юріївна,
доцент Костюк Олена Олександрівна.
кафедра неонаталогії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
14:0014:15 — Роль дезінфекційних засобів у профілактиці інфекцій,
пов'язаних з наданням медичної допомоги
Професор Марієвський Віктор Федорович
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
НАМН України», м. Київ
14:1514:30 — Ятрогенний фактор у формуванні резистентности
мікроорганізмів до антимікробних препаратів
Професор Вринчану Ніна Олексіївна,
завідуюча відділом фармакології протимікробних засобів ДУ «Інституту
фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ
14:3014:45 — Етіологічна структура та антибіотикорезистентність
збудників гнійнозапальних інфекцій у відділеннях
реанімації та хірургії різного профілю
Професор Салманов Айдин Гурбанович,
Голова Національного комітету України з інфекційного контролю (UCIC)
та антимікробної резистентності (UCAST), Голова Всеукраїнської асоціації
інфекційного контролю та антимікробної резистентності, член Генерального
директорату Європейського комітету з тестування чутливості до антибіотиків
(EUCAST), завідувач кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного
контролю НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Шевченко Людмила,
клінікодіагностична мікробіологічна лабораторія клінічної лікарні
«Феофанія» Державного управління справами, м.Київ

14:4515:00 — Необхідність розробки та впровадження системи
моніторингу антибіотикорезистентності мікроорганізмів
у ветеринарній медицині
к.вет.н. Музика Віктор Павлович,
Заступник директора Державного науководослідного контрольного
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
15:0015:15 — Сучасні пакувальні матеріали та тестсистеми
для контролю за стерилізацією при впровадженні
міжнародних стандартів, у тому числі ISO, EN
Доктор Яценко Михайло Валерійович,
ТОВ «Стеріпак»
15:1515:30 — Роль Ентеробактерій у виникненні опортуністичних
інфекцій в Україні на сучасному етапі
к.мед.н. Покас Олена Вікторівна,
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського
НАМН України», м. Київ
15:3015:45 — Антибіотикорезистентність збудників гнійнозапальних
інфекцій у серцевосудинної хірургії
Педченко Валентина Миколаївна,
завідуюча відділенням клінікодіагностичної лабораторії ДУ «Інституту
серця МОЗ України», м. Київ
15:4516:00 — Антибіотикорезистентність збудників гнійнозапальних
інфекцій в нейрохірургії
к. м. н. Ткачик Ірина,
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромаданова НАМН України», м. Київ
16:0016:15 — Антибіотикорезистентність в абдомінальній хірургії
Професор Чингиз Ализаде,
Національний науковохірургічний центр ім академіка М. Топчубашова,
Азербайджан, м. Баку
16:1516:30 — Раціональне використання дезінфекційних засобів
у боротьбі з резистентними штамами умовно патогенних
мікроорганізмів у хірургічних стаціонарах Туреччини
Доктор Аднан Чилек,
Координатор Асоціації інфекційного контролю Туреччини
16:3016:45 — Оптимізація лікування бактеріальних інфекцій шлунково
кишкового тракту дітей молодшого віку
Доктор Салманов Шахбаз Гурбан Огли,
Шамкірська міська дитяча лікарня, Азербайджанська Республіка
16:45?17:15 — Обговорення доповідей

26 квітня
Місце проведення — м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6, ТРЦ «Космополіт»,
Новий КонгресХол, 5 поверх
9.3010:00

— Відкриття конференції, ранкова кава

10:0010:20 — Презентація книгипідручника «Інфекційний контроль»
Професор Салманов Айдин Гурбанович, Голова Національного комітету
України з інфекційного контролю та антимікробної резистентності, Голова
Всеукраїнської асоціації інфекційного контролю та антимікробної
резистентності, член Генерального директорату Європейського комітету
з антимікробної резистентності та інфекційного контролю (EUCIC),
завідувач кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю
НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
10:2010:40 — Сучасний стан проблеми та стандарти моніторингу
антибіотикорезистентності в Казахстані
(підключення м. Караганда)
Професор Азізов Ілля Сулейманович,
директор науководослідного центру Карагандинського державного
медичного університету Республіки Казахстан, м. Караганда
10:4011:00 — Резистентні збудники нозокоміальних інфекцій
у відділеннях інтенсивної терапії
Професор Дубров Сергій Олександрович,
кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
11:0011:20 — Эпідеміологія та лікування полірезистентних інфекцій
Професор Глумчер Фелікс Семенович,
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ
імені О.О. Богомольця, Президент асоціації анестезіологів України,
член Правління Всеукраїнської асоціації інфекційного контролю та
антимікробної резистентності, член Національного комітету України
з інфекційного контролю, член Європейського комітету з інфекційного
контролю, Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки
11:2011:40 — Місце захищених цефалоспоринів у лікуванні інфекцій
дихальних шляхів на сучасному етапі
Доцент Юдина Людмила Володимирівна,
кафедра фтизіатрії та пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ

11:4012:00 — Інгібіторозахищені цефалоспорини сьогодні та завтра
(підключення із м. Харків)
Професор Березняков Ігор Геннадійович,
завідувач кафедри терапії ХМАПО, Президент Української асоціації за
раціональне використання антибіотиків, член правління Всеукраїнської
асоціації інфекційного контролю та антимікробної резистентності, м. Харків
12:0012:20 — Оптимізація стартової антибактеріальної терапії
в лікуванні хірургічного сепсису
(підключення із м. Харків)
Професор Бойко Валерій Володимирович,
директор ДУ «Інституту невідкладної хірургії ім. Зайцева», м. Харків, член
Європейської асоціації хірургів, асоціації серцевосудинної хірургії, член
Президії Української асоціації хірургів,
д.мед.н. Іванова Юлія Вікторівна, головний науковий співробітник
відділення хірургічних інфекцій ДУ «Інституту невідкладної хірургії
ім. Зайцева», м. Харків
12:2012:40 — Етіологічне лікування пневмоній
(підключення із м. Дніпропетровськ)
Професор Абатуров Олександр Євгенович,
завідувач кафедри педіатрії №1 та медичної генетики Дніпропетровського
державного медичного університету
12:4013:00 — Сучасні клінічні аспекти росту бактеріальної
резистентності. Стан проблеми в Республіці Білорусь.
(підключення м. Мінськ)
Професор Карпов Ігор Олександрович,
завідувач кафедри інфекційних хвороб Білоруського державного медичного
університету, член Білоруського товариства лікарівінфекціоністів та
Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб
(ECSMID)
13:00?13:30 — Кава?брейк
13:3013:45 — Що нового в лікуванні тяжких позагоспітальних
пневмоній?
Доцент Пилипенко Максим Миколайович,
кафедра анестезіології НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ
13:4514:00 — Мікропейзаж у пацієнтів з гнійнозапальними інфекціями,
постраждалих в зоні АТО
Доцент Строкань Андрій Миколайович,
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи Клінічної лікарні
«Феофанія» Державного управління справами, м Київ

14:0014:15 — Антимікробна терапія при гострому панкреатиті
Професор Нечитайло Михайло Юхимович,
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова
НАМН України, м. Київ
14:1514:30 — Досвід лікування вагітних з тяжкими формами грипу
та ГРВІ
Професор Ткаченко Руслан Афанасійович,
кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО
імені П.Л. Шупика, м. Київ

14:3014:45 — Сепсис. Актуальні аспекти інтенсивної терапії
Членкореспондент НАМН України, д. м. н., професор,
Черній Володимир Ілліч,
завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини
невідкладних станів факультету післядипломної освіти Донецького
національного медичного університету
14:4515:00 — Раціональне використання антимікробних препаратів
у лікуванні сепсису
Доцент Харченко Леонід Аполонович,
директор Київського центру сепсису, м. Київ
15:0015:45
1. Обговорення доповідей
2. Відповіді на запитання
3. Закінчення конференції

