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Керівникам структурних підрозділів з
питань охорони здоров'я обласних
(міських) державних адміністрацій,
Київської міської державної
адміністрації
Ректорам закладів вищої освіти та
закладів післядипломної освіти,
Керівникам науково-дослідних установ
З метою забезпечення безперервного професійного розвитку дитячих та
сімейних лікарів з урахуванням критеріїв та вимог Директиви Європейського
Союзу 2005/36/ЕС, глобальних стандартів підвищення якості медичної освіти,
МОЗ України інформує, що 17-18 травня 2018 року на базі ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» відбудеться науковопрактична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої
гепатології», яка внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науковопрактичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2018 році»
19 травня 2016 року за номером № 127.
Під час науково-практичної конференції планується розгляд наступних
питань: організація надання допомоги дітям з хворобами печінки; клініка,
діагностика, лікування та профілактика інфекційних та паразитарних
захворювань печінки у дітей; клініка, діагностика та лікування автоімунних
захворювань печінки в дитячому віці; спадкові метаболічні хвороби печінки у
дітей (клініка, діагностика, лікування); медикаментозне ураження печінки,
вроджені та спадкові захворювання печінки, що супроводжуються холестазом,
сучасні стандарти діагностики та фармакотерапії хвороб печінки у дітей; сучасні
можливості діагностики в дитячій гепатології; ураження печінки при соматичній
патології у дітей; нутрітивна підтримка дітей з захворюваннями печінки,
хірургічні аспекти в лікуванні захворювань печінки, трансплантація печінки у
дітей.
До участі в науково-практичній конференції запрошуються обласні
(міських) спеціалісти зі спеціальностей «Дитяча гастроентерологія», «Дитячі
інфекційні хвороби», лікарі педіатри та загальної практики сімейної медицини,
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завідувачі та співробітники педіатричних кафедр та кафедр сімейної медицини
закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти, профільних науководослідних установ МОЗ та НАМН України.
Відповідно до Наказу МОЗ України від 07.07.2009 р. № 484,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.07.2009 № 693/1609,
учасники конференції отримають сертифікат МОЗ України, який надає
відповідну кількість балів для атестації на присвоєння (підтвердження)
лікарської кваліфікаційної категорії.
Витрати на відрядження для участі у заході здійснювати за основним
місцем роботи. Просимо забезпечити своєчасне інформування та відрядити
доповідачів та вищезазначених осіб для участі у роботі науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гепатології».
Заявки на участь у конференції просимо надсилати на адресу: М. Київ,
вул. П. Майбороди, 8, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України», д.м.н. Березенко Валентині Сергіївні до 29 квітня 2016 року або на
електронну адресу: iv_berezenko@ukr.net, контактний телефон 050-856-56-10 або
(044)489-07-55 – відділення дитячої гепатології. Місце проведення конференції:
м. Київ.
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