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План 

проведення переривчастих курсів, науково-практичних 

конференцій та підсумкових нарад на 2017 рік 

 

№ 

п/п 

Міроприємства Дата Відповідальні 

Засідання Асоціації педіатрів 

1. Підсумки роботи педіатричної служби та 
асоціації педіатрів за 2016  рік та завдання на 

2017 рік 
Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. 

Лютий Департамент ОДА, 
Голова Асоціації 

педіатрів 
  

Науково-практичні конференції 

1. Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю 
«Актуальні питання діагностики, лікування і 

профілактики неінфекційних захворювань в 
практиці сімейного лікаря» 

Березень Департамент ОДА, 

кафедра педіатрії 
ННІПО 

2. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасний 

мультидисциплінарний підхід до діагностики 
та лікування хворих на цукровий діабет» 

Травень Департамент ОДА, 
кафедра педіатрії 

ННІПО, педіатрія № 2 

3. Науково-практична конференція  

«Проблемні питання патології у дітей»  

Вересень Департамент ОДА, 

кафедра педіатрії 
ННІПО 

4.   Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю  
«Медико-соціальні проблеми дитячого віку» 

 

Жовтень  Департамент ОДА, 

 кафедра дитячих 
хвороб з дитячою 

хірургією, ТОДКЛ,  

педіатрії № 2 

Переривчасті курси 

1. Катанамнестичне спостереження за дітьми 

групи ризику.  

Березень Департамент ОДА, 

кафедра педіатрії № 2, 
ТОДКЛ 

2. Орфанні захворювання у дітей. Первинні 
імунодефіцити. 

Квітень Департамент ОДА, 
кафедра дитячих 

хвороб з дитячою 
хірургією, ТОДКЛ 

3. Сучасні підходи до діагностики і лікування 

алергічних захворювань у дітей на засадах 
доказової медицини 

Червень Департамент ОДА, 

кафедра педіатрії 
ННІПО 

4. Проблеми підліткового віку. Вересень Департамент ОДА, 

кафедра педіатрії № 2, 
кафедра дитячих 
хвороб з дитячою 

хірургією, ТОДКЛ 



5. Актуальні питання гастроентерологічної 

патології у дітей. 
 

Листопад Департамент ОДА, 

 кафедра дитячих 
хвороб з дитячою 

хірургією, 
ТОДКЛ 

Підсумкові наради 

1. Підсумки роботи педіатричної служби за 2016 
рік та завдання на 2017 рік. 

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. 

Лютий Департамент 
охорони здоров'я  

облдержадміністрації 

2. Підсумки роботи педіатричної служби за  І 
квартал 2017 року. 

Квітень Департамент 
охорони здоров'я  

облдержадміністрації 

3. Підсумки роботи педіатричної служби за  ІІ 
квартал 2017 року. 

Липень Департамент 
охорони здоров'я  

облдержадміністрації 

4. Підсумки роботи педіатричної служби за  ІІІ 
квартал 2017 року. 

Жовтень Департамент 
охорони здоров'я  

облдержадміністрації 

5. Підготовка звітів за 2017 рік. Грудень  Департамент 
охорони здоров'я  

облдержадміністрації 

 

 
 

 
 
 

 
 

Головний спеціаліст – педіатр                                                        Голова Асоціації педіатрів 

Управління охорони здоров'я                                                          Тернопільської області 

облдержадміністрації                 

М.В. Голяк                                                                                                   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 


