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17-18 вересня 2019 р. 

м. Дніпро – м. Кривий Ріг 



 
Місце проведення:  

 

17 вересня 2019 року: м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 4/26, Культурно-

діловий центр «Менора» (проїзд від головного залізничного вокзалу маршрутними 

таксі № 101а, 146б, 157; трамваєм №1 до зупинки «Європейська площа»).  

 

18 вересня 2019 року: м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 11, Отель «Паркхаус», 

(проїзд маршрутними таксі № 298, 9; тролейбусом № 13 до зупинки ш. «Більшовик»).  

 

Реєстрація учасників: 

17 вересня 2019 року з 8:00 

18 вересня 2019 року з 9:00 

 

Час роботи конференції: 

 17 вересня 2019 року з 08:30 до 17:00. 

18 вересня 2019 року з 10:00 до 16:30. 

 

Голови оргкомітету: 

 

ректор Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України» член-кореспондент НАМН України д. мед. н. 

професор Перцева Т. О. 

 

директор Державної установи «Український науково-дослідний інститут 

промислової медицини» д. мед. н. Ковальчук Т. А. 

 

Члени оргкомітету: 

д. мед. н. професор Гашинова К. Ю.,  

д. мед. н. професор Родіонова В. В., 

к. мед. н. доцент Дмитриченко В. В., 

к. мед. н. Орєхова О. В. 

 

Робочі мови: українська, англійська, російська. 



17 вересня 2019 р., м. ДНІПРО 

 
08:30-09:00  Засідання «Всеукраїнської асоціації науковців і лікарів з 

професійної патології і гігієни праці» 

Головуючі: завідувач відділу ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» член-кор. 

НАМН України професор д. мед. н. Басанець А. В., директор ДУ «Український 

науково-дослідний інститут промислової медицини» ст. н. с. д. мед. н. 

Ковальчук Т. А. 

 

Перше пленарне засідання 

 

Головуючі: ректор ДЗ «ДМА» член-кор. НАМН України професор д. мед. н. 

Перцева Т. О., завідувач відділу ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» член-

кор. НАМН України професор д. мед. н. Басанець А. В., директор ДУ «Український 

науково-дослідний інститут промислової медицини» ст. н. с. д. мед. н. 

Ковальчук Т. А. 

 

09:00-09:20 GINA 2019: оновлений підхід до ведення хворих на бронхіальну 

астму 

   член-кор. НАМН України професор  д. мед. н. Перцева Т. О.  

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

09:20-09:40 Азбестообумовлена патологія: виклики сучасності 

член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Басанець А. В.  

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

09:40-10:00 Роль науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю в 

медичній реформі України 

   ст. н. с. д. мед. н. Ковальчук Т. А. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини», м. Кривий Ріг 

10:00-10:20 Особливості антибіотикотерапії респіраторних інфекцій у хворих 

з обтяженим професійним анамнезом 

   член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Перцева Т. О. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

10:20-10:40 Бронхіальна астма: реальна клінічна практика та сучасні 

підходи до лікування. Час для змін? 

   професор д. мед. н. Мостовой Ю. М. 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця  

10:40-11:00 На перехресті між ідіопатичним легеневим фіброзом та 

професійною патологією легень 

   професор д. мед. н. Островський М. М.  

ДВНЗ ІФНМУ, м. Івано-Франківськ 

11:00-11:20 Тяжка астма: нові алгоритми діагностики та лікування 

   професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 



 

Перерва 11:20-11:45 

Друге пленарне засідання 

 

Головуючі: професор кафедри професійних хвороб та клінічної імунології ДЗ «ДМА» 

д. мед. н. Родіонова В. В., професор кафедри професійних хвороб та клінічної 

імунології ДЗ «ДМА» професор д. мед. н. Дитятковська Є. М. професор кафедри 

гігієни, епідеміології та професійних хвороб ХМАПО д. мед. н. Ткач С. І. 

 

11:45-12:00 Зміни алгоритмів терапії БА: нові можливості вирішення 

«парадоксів» лікування бронхіальної астми 

 професор д. мед. н. Дитятковська Є. М. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

12:00-12:15  Пиловий бронхіт. Терапія кашлю: нові можливості 

професор д. мед. н. Родіонова В. В. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

12:15-12:30  Поєднання бронхіальної астми та ХОЗЛ через призму GINA та 

GOLD 

 Радник з медичних питань Ліфінський О. П. 

 ТОВ «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина» 

12:30-12:45  Мульти-професійний підхід до реабілітації пацієнтів з больовими 

синдромами внаслідок професійних захворювань 

  ст. н. с. к. мед. н. Голик В. А. 

  НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Центр сімейного здоров'я та 

реабілітації "Геліос", м. Дніпро 

12:45-13:00  Майстер-клас як один із способів покращення проведення 

профілактичних медичних оглядів робітників певних категорій 

  професор д. мед. н. Ткач С. І., к. мед. н. Боровик І. Г. 

  ХМАПО, м. Харків 

13:00-13:15  Лікування бронхообструктивного синдрому у хворих на ХОЗЛ: 

можливості небулайзерної терапії 

  доцент к. мед. н. Дмитриченко В. В. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

 

13:15-14:00  Перерва 

 

Третє пленарне засідання 

 

Головуючі: завідувач кафедри професійних хвороб та клінічної імунології ДЗ «ДМА» 

професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. професор кафедри професійних хвороб та 

клінічної імунології ДЗ «ДМА» д. мед. н. Разумний Р. В., завідувач кафедри 

внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА» професор д. мед. н. Конопкіна Л. І. 

14:00-14:15   Перехрест бронхіальної астми та ХОЗЛ у реальній клінічній 

практиці 



 професор д. мед. н. Конопкіна Л. І. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

14:15-14:30  Професійний алергічний риніт 

 професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

14:30-14:45  Нові можливості діагностики професійної алергії 

  професор д. мед. н. Дитятковська Є. М. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

14:45-15:00  Кашель – актуальна проблема сьогодення 

  професор д. мед. н. Разумний Р. В. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

15:00-15:15  Лікування пацієнтів з остеоартритом – тактика та перспектива 

  доцент к. мед. н. Іваницький І. В 

  УМСА, м. Полтава 

 

Четверте пленарне засідання 

 

Головуючі: завідувач кафедри медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО 

ДЗ «ДМА» доцент д. мед. н. Борисова І. С., завідувач кафедри терапії, кардіології та 

сімейної медицини ФПО ДЗ «ДМА» професор д. мед. н. Потабашній В. А., професор 

кафедри загальної гігієни ДЗ «ДМА» д. мед. н. Онул Н. М., професор кафедри гігієни 

та екології ДЗ «ДМА» д. мед. н. Шевченко О. А. 

 

15:15-15-30  Стан інвалідності в Україні внаслідок професійних захворювань 

  доцент д. мед. н. Борисова І. С.  

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

15:30-15:45  Антибіотикотерапія інфекційного загострення ХОЗЛ 

  радник з медичних питань Бойко М. А. 

  ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» 

15:45-16:00  Хронічні коронарні синдроми: що нового в керівництві 

Європейського кардіологічного товариства 2019 року  

  професор д. мед. н. Потабашній В. А. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

16:00-16:15  Вплив професійно-виробничих факторів на репродуктивне 

здоров’я жінок 

  професор д. мед. н. Родіонова В. В., Глиняна Л. А. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

16:15-16:30  Промислові відходи, як чинник формування екозалежності та 

професійної патології 

  професор д. мед. н. Шевченко О. А. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

16:30-16:45  Мікросатурнізм та його наслідки для здоров'я населення 

промислових міст 

  професор д. мед. н. Онул Н. М. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 



Сесія стендових доповідей молодих вчених 

12:00-13:00 

 

1. Нові підходи до диференційної діагностики бронхіальної астми, хронічного 

обструктивного захворювання легень та їх перехресту 

Бабенко А. О., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

2. Проблеми коморбідної патології у жителів промислового регіону: поєднання 

ХОЗЛ та артеріальної гіпертензії  

Бабець А. А., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

3. Зв’язок між нікотиновою залежністю, індексом «пачко/років» та стадією 

бронхообструкції у робітників промислових підприємств з хронічним 

обструктивним захворюванням легень 

Бойко О. О., ДЗ «ДМА», м. Дніпро  

4. Роль МРТ з хрящограмою у діагностиці деформуючого артрозу у шахтарів 

Булавко М. М., КНП ЛОР «ЛОКЛ», м. Львів 

5. Функція зовнішнього дихання у мешканців промислового регіону, хворих 

на бронхоектазію 

Дмитриченко В. В., Суська К. С, ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

6. Вплив факторів навколишнього середовища на мікроелементний статус 

населення екокризових територій 

Калінічева В. В., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

7. Використання матриксних металопротеїназ в якості показників тяжкості 

ідіоматичних легеневих фіброзів у мешканців промислових регіонів 

Карасьова О. В., Шаульська О. Е., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

8. Щодо можливості прогнозування тромбозу легеневих судин у хворих на 

негоспітальну пневмонію 

Крихтіна М. А., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

9. Оцінка стану кісткової тканини у шахтарів, хворих на хронічну попереково-

крижову радикулопатію 

Лашко О. М., ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної 

академії медичних наук України», м. Київ 

10. Фактори ризику порушення функції нирок у хворих на хронічну серцеву 

недостатність в умовах промислового регіону 

Митрохіна О. С., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

11. Особливості функції щитоподібної залози у пацієнтів з цукровим діабетом в 

Дніпропетровській області 

Рокутова М. К., Бабіч О. О., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

12. Сенсибілізація до молекул алергенів у дітей та підлітків у промисловому 

регіоні 

Романова Д. О., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

13. Вплив артеріального тиску на агрегацію тромбоцитів та фактор 

Віллебранда у хворих на остеоартроз у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією 

Хмель О. С., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 



14. Динаміка показників жорсткості судинної стінки у пацієнтів, які перенесли 

гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST 

Щукіна О. С., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

15. Прогностичне значення показників хронічного системного запалення та 

структурно-функціонального ремоделювання лівого шлуночка для оцінки 

ризику розвитку фібриляції передсердь у хворих з артеріальною 

гіпертензією, ішемічною хворобою серця та хронічною серцевою 

недостатністю 

Яловенко М. І., ДЗ «ДМА», м. Дніпро 



18 вересня 2019 р., м. КРИВИЙ РІГ 
 

Перше пленарне засідання  

 

Головуючі: ректор ДЗ «ДМА» член-кор. НАМН України професор д. мед. н. 

Перцева Т. О., завідувач відділу ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» член-

кор. НАМН України професор д. мед. н. Басанець А. В., директор ДУ «Український 

науково-дослідний інститут промислової медицини» д. мед. н. Ковальчук Т. А. 

 

10:00-10:20 Роль науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю в 

медичній реформі України 

ст. н. с. д. мед. н. Ковальчук Т. А. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини» 

10:20-10:40 Комплексна оцінка та керування ризиком розвитку професійних 

захворювань у працівників гірничо-металургійної галузі 

України 

к. мед. н. Орєхова О. В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини» 

10:40-11:00 Значимість деяких змін показників запалення у працівників 

гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на 

пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним 

захворюванням легень 

к. мед. н. Рубцов Р. В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини» 

11:00-11:20 GINA 2019: оновлений підхід до ведення хворих на бронхіальну 

астму 

   член-кор. НАМН України професор  д. мед. н. Перцева Т. О. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

11:20-11:40  Азбестообумовлена патологія: виклики сучасності 

   член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Басанець А. В. 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

11:40-12:00 Особливості антибіотикотерапії респіраторних інфекцій у хворих 

з обтяженим професійним анамнезом 

 член-кор. НАМН України професор д. мед. н. Перцева Т. О.  

 ДЗ «ДМА», м. Дніпро  

12:00-12:20 Діагностика і лікування: різниця між астмою та ХОЗЛ 

 професор д. мед. н. Островський М. М.  

 ДВНЗ ІФНМУ, м. Івано-Франківськ  

12:20-12:40 Тяжка астма: алгоритми діагностики та лікування 

професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. 

 ДЗ «ДМА», м. Дніпро 



12:40-13:00  Вплив професійно-виробничих факторів на репродуктивне 

здоров’я жінок 

професор д. мед. н. Родіонова В. В., Глиняна Л. А. 

ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

 

13:00-13:40  Перерва 

 

Друге пленарне засідання  

Головуючі: завідувач кафедри професійних хвороб та клінічної імунології ДЗ «ДМА» 

професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. професор кафедри професійних хвороб та 

клінічної імунології ДЗ «ДМА» д. мед. н. Родіонова В. В., завідувач відділу 

промислової гігієни і фізіології праці к. мед. н. Орєхова О. В. 

13:40-13:55 Професійний алергічний риніт 

 професор д. мед. н. Гашинова К. Ю. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

13:55-14:10 Зміни алгоритмів терапії БА: нові можливості вирішення 

«парадоксів» лікування бронхіальної астми 

 професор д. мед. н. Дитятковська Є. М. 

 ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

14:10-14:25  Антибіотикотерапія інфекційного загострення ХОЗЛ 

  радник з медичних питань Бойко М. А. 

  ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» 

14:25-14:40  Неалкогольна жирова хвороба печінки: місце ессенціальних 

фосфоліпідів у стандартах лікування 

  професор д. мед. н. Разумний Р. В. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

14:40-14:55 Нові можливості діагностики професійної алергії 

  професор д. мед. н. Дитятковська Є. М. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

14:55-15-10  Перехрест бронхіальної астми та ХОЗЛ у реальній клінічній 

практиці 

  професор д. мед. н. Конопкіна Л. І. 

  ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

15:10-15:25 Лікування бронхообструктивного синдрому у хворих на ХОЗЛ: 

можливості небулайзерної терапії 

 доцент к. мед. н. Дмитриченко В. В. 

 ДЗ «ДМА», м. Дніпро 

15:25-15:40  Лікування пацієнтів з остеоартритом – тактика та перспектива 

  доцент к. мед. н. Иваницкий И. В  

  УМСА, м. Полтава 

15:40-15:55  Поєднання бронхіальної астми та ХОЗЛ через призму GINA та 

GOLD 

  Радник з медичних питань Ліфінський О. П. 

  ТОВ «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина» 



15:55-16:10  Структурно-функціональний стан правого шлуночка у гірників з 

артеріальною гіпертензією та ХОЗЛ 

  професор д. мед. н. Шейко С. О., професор д. мед. н. Василенко А. М., 

доцент к. мед. н. Василенко В. А. 

  ДЗ «ДМА» 

16:10-16:25  Ендотеліальна дисфункція при серцевій недостатності у гірників, 

хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу 

  доцент, к. мед. н. Фесенко В. І. 

  ДЗ «ДМА» 


