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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь в навчально-практичній, 

міжвузівській конференції  

«ПРАКТИКА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА. ВІРУС SARS-COV-2 І ДІТИ.»,  

яка відбудеться о 10:00, 20 жовтня 2021 року. 

 

Трансляція on-line 20.10.2021 о 10:00 (на платформі Teams) 

 

 

Мета конференції: залучення лікарів-інтернів до поглибленого вивчення 

впливу SARS-CoV-2 на організм дитини від народження до підліткового віку.  

На основі клінічних випадків ознайомити лікарів з перебігом COVID-19 у дітей, 

проявами постковідного синдрому, ефективністю лікування та програмою 

вакцинації. 

 

 

В конференції приймають участь: кафедра дитячих хвороб ЗДМУ, 

кафедра дитячих хвороб ПО Івано-Франківського національного медичного 

університету, кафедра педіатрії Івано-Франківського національного медичного 

університету, кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології 

ЗДМУ, кафедра дитячих інфекційних хвороб ЗДМУ, кафедра педіатрії 3 та 

неонатології Дніпровського державного медичного університету ДДМУ, кафедра 

педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДДМУ, 

центр дистанційної освіти і телемедицини ЗДМУ, кафедра медичної і 

фармацевтичної інформатики і новітніх технологій ЗДМУ. 
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ОРГКОМІТЕТ  

міжвузівської навчально-практичної конференції лікарів-інтернів 

«ПРАКТИКА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА. ВІРУС SARS-COV-2 І ДІТИ» 

 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ: 

Колесник Ю.М. – ректор ЗДМУ, д. мед. н., професор. 

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Туманський В.О. – проректор ЗДМУ з наукової роботи, д. мед. н., професор. 

Візір В.А. – проректор ЗДМУ з наукової-педагогічної роботи, д. мед. н., 

професор. 

Моргунцова С.А. – проректор ЗДМУ з науково-педагогічної та навчальної 

роботи, к. біол. н., доцент. 

Кобрин Т.З. – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Івано-

Франківського національного медичного університету, к. мед. н., доцент. 

Захаров С.В. – проректор з науково-педагогічної роботи ДДМУ, к. мед. н., 

доцент. 

Рябоконь Ю.Ю. – декан факультету післядипломної освіти ЗДМУ,  

д. мед. н., професор. 

Боярська Л.М. – зав. кафедри дитячих хвороб ЗДМУ, к. мед. н., професор. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Рижов О.А. – зав. каф. медичної і фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій ЗДМУ, д. фарм. н., професор. 

Дмитрієв В.С. – керівник центру дистанційної освіти і телемедицини ЗДМУ. 

Синоверська О.Б. – зав. каф. дитячих хвороб ПО Івано-Франківського 

національного медичного університету, д. мед. н., професор. 

Мокія-Сербіна С.О. – кафедра педіатрії, сімейної медицини та клінічної 

лабораторної діагностики ФПО ДДМУ, д. мед. н., професор. 

Ганчева О.В. – зав. каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології 

ЗДМУ, д. мед. н., професор. 

Усачова О.В. – зав. каф. дитячих інфекційних хвороб ЗДМУ, д. мед. н., 

професор. 

Мавропуло Т.К. – зав.  каф. педіатрії 3 та неонатології ДДМУ, д. мед. н., 

професор. 

Юрцева А.П. – кафедра педіатрії Івано-Франківського національного медичного 

університету, д. мед. н., професор. 

Потапенко С.В. – к. мед. н., асистент кафедри дитячих хвороб ЗДМУ. 

 

ГОЛОВНИЙ МОДЕРАТОР ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНСУЛЬТАНТ: 

Граб В.О. – старший лаборант, кафедри дитячих хвороб ЗДМУ 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  
«Практика лікаря-інтерна. Вірус SARS-CoV-2 і діти» 

 
10:00-10:20 Вітальне слово ректора ЗДМУ, д. мед. н., професора 

Колесника Ю.М. 

10:20-10:30 Вітальне слово заступників голови оргкомітету. 

Доповідь 1 

10:30-10:45 

«COVID-19: шляхи вірусної інвазії та імунна відповідь» 

доповідач: лікар-інтерн 1 року, фах «Педіатрія», Сивогривова К., 

керівник: проф., д. мед. н., зав. каф. патологічної фізіології з 

курсом нормальної фізіології ЗДМУ Ганчева О.В. 

Доповідь 2 

10:50-11:05 

«Вірус SARS-CoV-2 та новонароджені» доповідачі: лікар-інтерн 

1 року, фах «Неонатологія» Ляшенко І., лікар-інтерн 1 року,  

фах «Неонатологія», Підгородецька Г., лікар-інтерн 1 року,  

фах «Неонатологія» Сорваніді Д., керівник: доцент кафедри 

дитячих хвороб ЗДМУ, к. мед. н. Котлова Ю.В.  

Доповідь 3 

11:10-11:25 

«Постковідний тромбоз в неонатальній практиці: розбір 

клінічних випадків», доповідач: лікар-інтерн Штибель Р., 

керівник: доцент кафедри дитячих хвороб ПО, Івано-

Франківського національного медичного університету, к. мед. н., 

Семкович Я.В. 

Доповідь 4 

11:30-11:45 

«Перебіг та наслідки COVID-19 у дитини першого року життя» 

доповідач: лікар-інтерн 1 року, спеціальність «Педіатрія» 

Підлубний Р., керівник: асистент кафедри дитячих хвороб ЗДМУ 

к. мед. н. Герасимчук Т.С. 

Доповідь 5 

11:50-12:05 

«Клінічні особливості перебігу COVID-19 у дітей різних  

вікових груп в умовах Прикарпаття» доповідачі: лікар-інтерн 

Клименко Н., лікар-інтерн Клименко Г., керівник: асистент 

кафедри дитячих хвороб ПО, Івано-Франківський національний 

медичний університет Фофанов В.А. 

Доповідь 6 

12:10-12:25 

«Ураження серцево-судинної системи у дітей в умовах пандемії 

COVID-19» доповідачі: лікар-інтерн 1 року, Брезицька К.,  

лікар-інтерн 1 року, фах, Твердохліб В., керівник: доцент 

кафедри дитячих хвороб ЗДМУ, к. мед. н. Подліанова О.І. 
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Доповідь 7 

12:30-12:45 

«Ураження нервової системи при COVID-19 (клінічний випадок)» 

доповідач: лікар-інтерн 1 року, фах «Педіатрія», Нікорчук О., 

керівник: проф., зав. каф. дитячих хвороб ЗДМУ, Боярська Л.М. 

Доповідь 8 

2:50-13:05 

«Мультисистемний запальний синдром у дітей, пов'язаний з 

COVID-19 в практиці лікаря-анестезіолога» доповідач:  

лікар-інтерн Ткаченко С.Р., керівник: асистент кафедри дитячих 

хвороб ЗДМУ д. філ. Городкова Ю.В.  

13:05-13:35 Перерва 

Доповідь 9 

13:35-13:50 

«Аналіз проблемного клінічного випадку" доповідачі:  

лікар-інтерн, фах «Педіатрія», Москаленко Т. та лікар-інтерн, 

фах «Педіатрія», Мефьод К. керівник: доцент кафедри педіатрії 3 

та неонатології ДДМУ, к. мед. н. Плеханова Т.М. 

Доповідь 10 

13:55-14:10 

«Вакцини, що використовують для щеплень від COVID-19 в 

Україні» доповідач: лікар-інтерн 1 року, спеціальність 

«Педіатрія» Санін Л.В., керівники: асистент кафедри дитячих 

хвороб ЗДМУ к. мед. н. Потапенко С.В., зав.каф. медичної і 

фармацевтичної інформатики і новітніх технологій ЗДМУ,  

проф. д. фарм. н. Рижов О.А. 

Доповідь 11 

14:15-14:30 

«Формування імунної відповіді після вакцинації проти  

COVID-19» доповідач: лікар-інтерн Мироняк Ю., керівник: 

доцент кафедри дитячих хвороб ПО, Івано-Франківський 

національний медичний університет, к. мед. н. Фоменко Н.М. 

Доповідь 12 

14:35-14:50 

«Деякі питання вакцинації: питання-відповідь» доповідачі: 

лікарі-інтерни 1 року, фах «Педіатрія», Руф О., Герченов А., 

керівники: зав. каф. дитячих інфекційних хвороб ЗДМУ д. мед. н. 

Усачова О.В., асистент кафедри дитячих хвороб ЗДМУ,  

к. мед. н. Левчук-Воронцова Т.О. 

Доповідь 13 

14:55-15:10 

«Особливості клінічного перебігу ковідної пневмонії у дітей з 

органічним ураженням ЦНС» доповідач: лікар-інтерн 1 року, 

фах «Педіатрія», Бобиренко В.В., керівник:, професор кафедри 

педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної 

діагностики ФПО ДДМУ, д. мед. н. Мокія-Сербіна С.О. 

15:15-15:45 Відповіді на запитання. Заключне слово. 
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