
Міжнародна науково-практична конференція

«Інфекційний контроль та антимікробна резистентність
у галузі охорони громадського здоров’я та ветеринарії»

1 червня 2017 р. - м. Київ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА        
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ТЕСТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ
ТА АНТИМІКРОБНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ



ПРОГРАМА 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною  
участю «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність  

у галузі охорони громадського здоров’я і ветеринарії»  
Місце і дата проведення 1 червня 2017 р., м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,    

Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика 

Регламент роботи:  
- реєстрація учасників 1 червня 2017 року з 9:00 -10:00 
- початок роботи 1 червня 2017 року о 10.00 годині 
- закінчення роботи 1 червня 2017 о 17.00 годині 

 
Основні доповіді 15 хвилин 
Доповіді учасників науково-практичної конференції 10 хвилин 
Виступи з обговорення доповідей 5 хвилин 
10:00  Відкриття конференції  
10:00 – 10:10 Привітання учасників конференції Ректора НМАПО  

імені П.Л. Шупика академіка НАМН України,  
професора ВОРОНЕНКО Юрія Васильовича 

10:10 – 10:20 Привітання представника Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

10:20 – 10:40 «Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги та 
резистентність їх збудників до протимікробних препаратів в 
Україні» 

  Професор САЛМАНОВ Айдин Гурбанович,  
завідувач кафедри мікробіології, епідеміології та 
інфекційного контролю НМАПО імені П. Л. Шупика,  
глава національного комітету України з інфекційного 
контролю (UCIC) та антимікробної резистентності  
(UCAST), м. Київ 

10:40 – 11:00 «Роль Держспоживслужби України у забезпеченні санітарно-
епідеміологічного забезпечення населення м. Києва» 

  РУБАН Олег Миколайович, канд. мед. наук, 
Начальник головного управління Держспоживслужби 
України в м. Києві 

11:00 – 11:15 Проблема антимікробної резистентності в хірургії» 
  Член-кореспондент НАМН України, професор,  

ЧЕРНІЙ Володимир Ілліч, 
Донецький національний медуніверситет, м. Донецьк 

11:15 – 11:45 «АТСС –провідна світова колекція референс-штамів та інших 
біоресурсів для контролю якості і наукових досліджень» 

  Доктор МАРЕК Примик,  
експерт Європейського комітету з тестувань чутливості 
EUCAST з питань контролю якості досліджень, Польща 



11:45 – 12:00 «Проблема антибиотикорезистентности в урологи» 
  РУДЕНКО Ада Вікторівна, професор завідувач лабораторії 

мікробіології, вірусології та мікології ДУ «Інститут урології 
НАМН України», м. Київ 
 

12:00 – 12:20 «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 
 

12.20 – 12:40 «Шляхи вирішення питання антибіотикорезистентності  
в Україні» 

  Професор ДУДА Олександр Костянтинович,  
доцент Бойко Валентина Олександрівна, 
асистент Коцютайло Любов Петрівна 
кафедра інфекційних хвороб НМАПО імені П. Л. Шупика,  
м. Київ 
 

12:40 – 13:00 «Сучасний стан та особливості антибіотикотерапії  
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 

13:00 – 14:00       Перерва  
14:00 – 14:15 «Антибіотикорезистентність збудників зоонозних інфекцій 

тварин в Україні» 
  ГАРКАВЕНКО Тетяна Олександрівна, старший науковий 

співробітник, канд. вет. наук, завідувач науково-дослідного 
бактеріологічного відділу Державного науково-дослідного 
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи, м. Київ 
 

14:15 – 14:30 Роль матеріально-технічного забезпечення  мікробіологічних 
лабораторій у провадженні досліджень згідно з вимогами 
EUCAST в системі моніторингу антимікробної резистентності 

  Доктор ПРИБАТЕНЬ Роман Анатолійович,  
ТОВ НВФ «Укрмедлаб» 



14:30 – 14:45 «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 
 

14.45– 15:00 «Роль чистих приміщень у боротьбі з внутрішньолікарняними 
інфекціями» 

  Доктор СЕРГІЙЧУК Роман Валерійович,  
консультант Європейського комітету з інфекційного 
контролю, представник EMC LeoCon-Group Ltd., м. Київ 
 

15:00 – 15:15 «Інфекційна безпека медичного персоналу при наданні 
стоматологічної допомоги хворим на туберкульоз» 

  Доцент ЄРМАКОВА Людмила Георгіївна, 
кафедра стоматології дитячого віку, 
НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

15:15 – 15:30 Презентація громадської організації «Всеукраїнська асоціація 
Єдине здоров’я» 

  Професор САЛМАНОВ Айдин Гурбанович,  
завідувач кафедри мікробіології, епідеміології та 
інфекційного контролю НМАПО імені П. Л. Шупика,  
глава національного комітету України з інфекційного 
контролю (UCIC) та антимікробної резистентності  
(UCAST), м. Київ 
 

15:30 – 15:45 «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність в 
хірургічних стаціонарах Грузії» 

  Професор Нодар ДУМБАДЗЕ, 
Експерт ВООЗ з питань антимікробної резистентності, 
Тбіліський держаний медичний університет, Грузія 
 

15:45 – 16:00 «Динаміка споживання антибіотиків в Україні» 
  Професор ЯКОВЛЕВА Лариса Василівна 

кафедра фармакоекономіки Національного  
фармацевтичного університету, Україна, м. Харків 
 

16:00 – 17:00 1. Обговорення доповідей.  
 
2. Відповіді на запитання.  
 
3. Прийняття резолюції конференції. 
 
5.Закінчення конференції. 
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