
«Інфекційний контроль та 
антимікробна резистентність» 

17-18 листопада 2016 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція



ПРОГРАМА 
міжнародної науково-практичної конференції  

«Інфекційний контроль та антимікробна резистентність»  
17-18 листопада 2016 р. 

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
 

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 науково-практичної конференції 10 хвилин 
Виступи з обговорення доповідей 5 хвилин 
 

17 листопада 2016 р. 
 

Місце проведення: актова зала (1-й поверх) Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

 

10:00  Відкриття конференції  
 

10:00 – 10:10 Привітання ректора Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика академіка НАМН 
України ВОРОНЕНКА Юрія Васильовича 
 

10:10 – 10:20 Привітання представника Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров’я  
 

10:20 – 10:30 Привітання представника Міністерства охорони здоров’я  
 

10.30 – 10:40 Привітання представника ВООЗ в Україні 
 

10:40 – 10:50 Привітання представника Національного центру 
громадського здоров’я України 
 

10:50 – 11:00 Привітання представника Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів 
 

11:00 – 11:15 «Антимікробна резистентність та інфекції, асоційовані з 
медичною допомогою в Україні» 
 

  САЛМАНОВ Айдин Гурбанович, професор, 
Глава Національного комітету України з інфекційного 
контролю та антимікробної резистентності, 
завідувач кафедри мікробіології і епідеміології 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика. 



11:15 – 11:30 «Актуальні питання використання протимікробних 
препаратів в практиці сімейного лікаря» 

  ШЕКЕРА Олег Григорович, професор, директор 
Інституту сімейної медицини Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
 

11:30 – 11:45 «Сучасні аспекти лікування дисбіозу» 
  ХАРЧЕНКО Наталія В’ячеславівна, 

професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач 
кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії, 
НМАПО імені П.Л. Шупика, головний позаштатний 
гастроентеролог Міністерства охорони здоров’я 
України. 
 

11:45 – 12:00 «Специфічна профілактика – як складова національної 
програми контролю за поширенням стійкості до 
протимікробних препаратів у ветеринарній медицині» 

  УШКАЛОВ Валерій Олександрович, професор, доктор 
ветеринарних наук, член-кореспондент Національної 
академії аграрних наук України, директор Української 
лабораторії якості і безпеки продукції АПК 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ 

 

12:00 – 13:00 
 

Перерва на кава – брейк 
 

13:00 – 13:15 «Актуальність впровадження стратегічного плану дій щодо 
боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів у 
ветеринарній медицині» 

  МУЗИКА Віктор Павлович, професор, доктор 
ветеринарних наук, заступник директора з наукової 
роботи Державного науково-дослідний контрольний 
інститут ветеринарних препаратів та кормових 
добавок Державного науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів та кормових 
добавок, Україна, м. Львів.  
 

13:15 – 13:30 «Післядипломна підготовка з дезінфектології як необхідний 
елемент безперервної медичної освіти для спеціалістів в 
області профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги» 

 
 
 
 
 

 МОРОЗОВА Неля Сергіївна, професор, доктор медичних 
наук, завідувач кафедри дезінфектології та 
профілактики внутрішньолікарняних інфекцій 
Харківської медичної академії післядипломної освіти   



13:30 – 13:45 «Роль матеріально-технічного забезпечення 
мікробіологічних лабораторій у впровадженні досліджень 
згідно з вимогами EUCAST та інших міжнародних 
стандартів» 

  Доктор ПРИБАТЕНЬ Роман Анатолійович,  
ТОВ «НВФ УКРМЕДІАЛАБ» 
 

13:45 – 14:00 «Нозокоміальні інфекції в клініці внутрішніх хвороб» 
   ДУДА Олександр Костянтинович, професор, 

завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної 
медичної академії післядипломної освіти  
імені П.Л. Шупика, м. Київ. 
 

14:00 – 14:15 «Сучасні підходи щодо профілактики катетер асоційованих 
інфекцій сечовивідних шляхів» 

  ЧУМАЧЕНКО Тетяна Олександрівна, професор, 
завідувач кафедри епідеміології Харківського 
національного медичного університету, м. Харків 
 

14:15 – 14:30 «Програма інфекційного контролю у відділеннях 
інтенсивної терапії стаціонару стосовно деяких 
«проблемних» збудників» 

  НАЛАПКО Юрій Іванович, доцент, кандидат медичних 
наук, лікар-анестезіолог 
 

14:30 – 14:45 «Антибіотикорезистентність збудників зоонозів тварин в 
Україні» 

  ГАРКАВЕНКО Тетяна Олександрівна - кандидат 
ветеринарних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач науково-дослідного бактеріологічного відділу 
Державного науково-дослідного інституту з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 
експертизи 
 

14:45 – 15:00 «Сучасні пакувальні матеріали та тест-системи для 
контролю за стерилізацією при впровадженні міжнародних 
стандартів (у тому числі ISO, EN)» 

  Доктор ЯЦЕНКО Михайло Валерійович 
ТОВ «СТЕРИПАК» 
 

15:00 – 15:15 «Стан реалізації Глобальної стратегії ВООЗ зі стримування 
стійкості до антимікробних препаратів та участь України у 
проекті регіонального бюро ВООЗ «ЦЕЗАРЬ» 

  ГЛУШКЕВИЧ Тетяна Георгіївна, завідувач 
бактеріологічної лабораторії Національного центру 
громадського здоров’я МОЗ України, м. Київ  
 
 
 



15:15 – 15:30 «Профілактика катетер-асоційованих інфекцій у відділеннях 
реанімації та інтенсивної терапії» 

  ДЖОЙ ТРУМАН, професор університету штату Огайо 
США, Департамент громадського здоров’я та 
нозокоміальних інфекцій, м. Колумбус, США.  
 

15:30 – 15:45 «Сучасні методи стерилізації виробів медичного 
призначення» 

  ОЗАЛ ТУРГУТ, професор Стамбульського університету 
Туреччині, Департамент здоров’я та стерилізації,  
 

15:45 – 16:00 «Роль референс лабораторії в моніторингу появи та 
поширення резистентних штамів мікроорганізмів» 

  УРДУ КОЧИЧ, професор Белградського університету, 
завідувач лабораторії з ідентифікації патогенів 
опортуністичних інфекцій, м. Белград, Сербія  
 

16:00 – 16:30 Питання та відповіді 
 

16.30 Закінчення конференції 
 

18 листопада 2016 р. 
 

Місце проведення: аудиторія № 401 (4-й поверх) НМАПО імені П. Л. Шупика 
 
10:00  Відкриття конференції  

 

10.00 – 10:15 «Стратегічний план дій України з профілактики інфекцій, 
пов’язаних з наданням медичної допомоги та антимікробної 
резистентності» Презентація книги 

  САЛМАНОВ Айдин Гурбанович, професор 
Глава Національного комітету України з інфекційного 
контролю та антимікробної резистентності, завідувач 
кафедри мікробіології і епідеміології  
НМАПО імені П.Л. Шупика 
 

10.15 – 10:35  «Роль моніторингу антибіотикорезистентності у клінічних 
результатах кардіологічних оперативних втручань» 

  ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович, професор, член-
кореспондент НАМН України, директор Національного 
Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова 
НАМН України, завідувач кафедри хірургії серця та 
магістральних судин НМАПО імені П.Л. Шупика 
 

КРИКУНОВ Олексій Антонович, доктор медичних наук, 
завідувач відділення інфекційного ендокардиту Національного 
Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова 
НАМН України, м. Київ 



10:35 – 10:55  «Стан захворюваності гнійно-запальними інфекціями у 
відділеннях інтенсивної терапії України» 

  ГЛУМЧЕР Фелікс Семенович, професор, завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ 
 

10:55 – 11:30 «Значимість зростаючої антибіотикорезистентності у сучасних 
методиках хірургічного лікування» (“The meaning of 
antimicrobial developing resistance in modern surgery treatment 
approaches”) 

  МАРКО ФАЛЬКОНЕ, професор Римського університету 
Сапієнза, Департамент громадського здоров’я та 
інфекційних хвороб, Рим, Італія 
 
 

11:30 – 11:45  «Сепсис Актуальні аспекти інтенсивної терапії» 
  ЧЕРНІЙ Володимир Ілліч – член-кореспондент НАМН 

України, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, та медицини 
невідкладних станів факультету післядипломної освіти 
Донецького національного медичного університету. 
 

11:45 – 12:00 «Кандидоз. Сучасний підхід до етіології, діагностики та 
лікуванні в урології» 

  РУДЕНКО Ада Вікторівна, професор завідувач 
лабораторії мікробіології, вірусології та мікології ДУ 
«Інститут урології НАМН України», м. Київ 

 
12:00 – 12:30 
 

 
Перерва на кава - брейк 

12.30 – 12:45 «Хірургічна корекція антибактеріальної терапії билярних 
інфекцій» 

  НЕЧИТАЙЛО Михайло Юхимович, професор 
ДУ Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ 
 

12:45 – 13:00 «Особливості мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з 
змінами репродуктивного здоров’я на тлі соматоформних 
захворювань та порушенням вегетативного гомеостазу» 

  ПОДОЛЬСЬКИЙ Василь Васильович, професор, 
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  
НАМН України, м. Київ 
 

ПОДОЛЬСЬКИЙ Володимир Васильович, к.мед.н. 
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  
НАМН України, м. Київ 
 



13:00 – 13:15 «Клінічна настанова 2016 з лікування позагоспітальних 
бактеріальних та вірусних пневмоній: Що нового для лікаря 
інтенсивіста?» 

  ПИЛИПЕНКО Максим Миколайович, доцент 
кафедри анестезіології НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ 
 

13:15 – 13:30 «Раціональне використання протимікробних препаратів в 
акушерстві та гінекології?» 

  ТКАЧЕНКО Руслан Афанасійович, професор 
кафедри акушерства, гінекології та репродуктології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

13:30 – 13:45  «Раціональна використання пробіотиків в педіатрії» 
  САЛМАНОВ Шахбаз Гурбан огли, лікар вищої категорії 

Центральна дитяча лікарня, м. Шамкір, Азербайджан 
 

13:45 – 14:00 «Мікропейзаж у пацієнтів на гнійно-запальні інфекції, 
постраждалих в зоні АТО» 

  СТРОКАНЬ Андрій Миколайович, доцент кафедри 
анестезіології НМАПО імені П.Л.Шупика, заступник 
головного лікаря з лікувальної роботи Клінічної лікарні 
«Феофанія» Державного управління справами, м Київ 
 

14:00 – 14:15 «Предиктори ефективності антибактеріальної терапії» 
  БЕРЕЗНЯКОВ Ігор Геннадійович, професор, завідувач 

кафедри терапії Харківської медичної академія 
післядипломної освіти, м. Харків 
 

14:15 – 15:00 1. Обговорення доповідей.  
 
2. Відповіді на запитання.  
 
3. Прийняття резолюції конференції. 
 
4.Закінчення конференції. 
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